ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ด้ ว ยคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จ้ างเหมาบริ ก าร
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน ๑๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือ
กฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
๗. เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
๑๐. เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรไม่ ส ามารถสมั ค รเข้ ารับ การคั ด เลื อ กการจ้ างงาน ตามหนั งสื อ กรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕
ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ บัณฑิตจบใหม่ (จำนวน 3 อัตรำ)
(๑) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๓ ปี โดยได้รับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ ทุกสำขำวิชำ (นับจำกวันที่ออกใบ Transcript ถึงวันปิดรับสมัคร)
(๒) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงต่อภำรกิจในกำรปฏิบัติงำน ว่ำงงำน และไม่ได้รับค่ำตอบแทน
ค่ำจ้ำง จำกหน่วยงำนอื่นของภำครัฐและภำคเอกชน และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรจ้ำงงำนจำกภำครัฐ
ที่ให้กำรช่วยเหลืออยู่
๒.๒ ประชำชนทั่วไป (จำนวน 14 อัตรำ)
เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่ำงงำนและไม่ได้รับค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง จำกหน่วยงำน
อื่นของภำครัฐและภำคเอกชน และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรจ้ำงงำนจำกภำครัฐที่ให้กำรช่วยเหลืออยู่
๓. อัตราค่าจ้าง (ใส่เฉพาะที่มีการเปิดรับสมัคร)
๓.๑ บัณฑิตจบใหม่
อัตรำ ๑๕,๐๐๐ บำท/เดือน
๓.๒ ประชำชนทั่วไป อัตรำ ๙,๐๐๐ บำท/เดือน
๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔.๑ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analytics) ในการวางแผนและตั ด สิ น ใจ เพื่ อ จั ด ท านโยบาย
แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตาบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
๔.๒ การเฝ้ าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูล สถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงการส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค
การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
ร่วมกับ ศบค.)
๔.๓ การจัดทาข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data
ร่วมกับ กพร.)
๔.๔ การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดาเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๔.๕ การพัฒ นาทั กษะอาชีพ ใหม่ จากความหลากหลายทางชีว ภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
๔.๖ การถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

๓
๕. พื้นที่ปฏิบัติงาน
ลาดับที่
ตาบล
อาเภอ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑
วังน้าเย็น
แสวงหา
2
วังลึก
สามชุก
๓
บ้านกร่าง ศรีประจันต์
4
บางขุนกอง บางกรวย

จังหวัด
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี

5

บ้านใหม่

บางใหญ่

นนทบุรี

6
๗

วังน้าซับ
โพนางดาตก

ศรีประจันต์
สรรพยา

สุพรรณบุรี
ชัยนาท

ประเภทที่รับสมัคร
ประชาชนทั่วไป ๑ อัตรา
ประชาชนทั่วไป ๑ อัตรา
ประชาชนทั่วไป ๒ อัตรา
บัณฑิตจบใหม่ (สาเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) 1 อัตรา
ประชาชนทั่วไป 4 อัตรา
บัณฑิตจบใหม่ (สาเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ๒ อัตรา
ประชาชนทั่วไป 3 อัตรา
ประชาชนทั่วไป 3 อัตรา
บัณฑิตจบใหม่ (สาเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี) ๑ อัตรา

๖. ระยะเวลาการจ้างงาน
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระยะเวลาที่จ้างจนถึง 30 ก.ย.65) ซึ่งจะ
เริ่มการจ้างปฏิบั ติงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว
๗. การรับสมัคร
๗.๑ ผู้ ที่ ส นใจและมี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถกรอกใบสมั ค ร ระหว่ า งวั น ที่ 4-๘ สิ ง หาคม 2565
โดยสามารถ มาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๗.๒ เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ (กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่
ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน แนบหนังสือรับรองการอาศัยอยู่ในพื้นที่ จานวน ๑ ฉบับ)
(๓) สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบปริญญาบัตร และ Transcript (พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๑ ฉบับ (กรณีบัณฑิตจบใหม่)
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดาเนิ นการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมี
หลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้เท่านั้น

๔
**เงื่อนไขการรับสมัคร**
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร
ให้ ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้สมัครรายนั้น
๘. การคัดเลือก
จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดและผลจากการสอบคั ด เลื อ ก
โดยคณะกรรมการคัดเลือก และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
๙. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจานวนที่กาหนด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะขึ้น
บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลาดับสารอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จะเรียกบุคคลจากบัญชีรายชื่อสารองมารายงานตัว ทั้งนี้ การเลือกผู้ได้ลาดับสารองมารายงานตัวอาจพิจารณา
ข้ามตาบลก็ได้หากมีความจาเป็นเกี่ยวกับพื้นที่การปฏิบัติงาน
๑๐. กาหนดการดาเนินการ
ที่
วัน เดือน ปี
๑ 4-๘ สิงหาคม 2565
๒

๙ สิงหาคม 2565

๓
๔

1๐ สิงหาคม 2565
1๑ สิงหาคม 2565

การดาเนินการ
รับสมัครด้วยตนเอง

หมายเหตุ
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (เขต ๒)
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิเข้า www.rmutsb.ac.th, edu2.rmutsb.ac.th
รับการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก สถานที่จะแจ้งวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ส อ บ www.rmutsb.ac.th, edu2.rmutsb.ac.th
คัดเลือก

** การติดต่อสอบถามข้อมูล
๑. นายบัญชา พุทธากูล หมายเลขโทรศัพท์ 08 1493 3879 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เดชา พลเสน)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

