
 

 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพ่ิมเติม) 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต 
จบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง  ๆ 
ตามปัญหาและความต้องการชุมชน จำนวน  ๒๘๘ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) สัญชาติไทย 
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 1.2 ลักษณะท่ีไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. กำหนด 
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 
  (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
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1.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(1) ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนและไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

(2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา      
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจาก
ภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

(3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู ้ที ่อยู ่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถให้ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน           
เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

 
2. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 

2.๑ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ จำนวน 11 ตำบล ดังนี้ 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ประชาชน บัณฑิต นักศึกษา 
1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ช่องสะแก   1 
2 แก่งกระจาน ป่าเด็ง 1  4 
3 แก่งกระจาน   5 
4 สองพ่ีน้อง 1  5 
5 ห้วยแม่เพรียง 2  5 
6 เขาย้อย ห้วยท่าช้าง   5 
7 ทับคาง  2  
8 หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ   5 
9 ประจวบคีรีขันธ์ 

 
กุยบุรี หาดขาม 4 5 1 

10 ทับสะแก เขาล้าน 5 6 5 
11 บางสะพาน ทองมงคล  6 2 
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2.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
(๑) ประชาชน  ขอบเขตลักษณะงาน ดังนี้ 

    - การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 
    - การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน Health Care/เทคโนโลยีต่างๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ 
    - การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชวีภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
    - การถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

(๒) บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี  ขอบเขตลักษณะงาน ดังนี้ 
    - วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล
ของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
    - การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 
    - การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน Health Care/เทคโนโลยีต่างๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
    - การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
    - การถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

(๓)  นักศึกษา ขอบเขตลักษณะงาน ดังนี้ 
    - วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล
ของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
    - การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน Health Care/เทคโนโลยีต่างๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 



- ๔ - 

3. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
         3.1 อัตราค่าจ้าง 

(1) ประชาชน   เดือนละ    ๙,000  บาท 
(๒) บัณฑิตจบใหม่  เดือนละ  15,000  บาท 

  (๓) นักศึกษา   เดือนละ    5,000  บาท 
    

4. ระยะเวลาการจ้าง 
วันที่ 1 มีนาคม 256๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

5. กำหนดการรับสมัคร    
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร ไดด้ังนี้ 

(1) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่  สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
76000 โทร 032-708692  รับสมัครในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์   
๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐ – 17.00 น.  

(2) สมัครออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือยื ่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร ทางอีเมล developpbru@mail.pbru.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
การสแกน คิวอาร์โค้ด  

(3) สมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ เลขที่ 38 หมู่ที ่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
76000 ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า
สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code : ใบสมัครงานออนไลน์ 
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6. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร 
6.1 ประชาชน 

(๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน  จำนวน 1 ฉบับ 
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ 
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ 
(5) รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2  รูป 

6.๒ บัณฑิตจบใหม่ 
(๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน  จำนวน 1 ฉบับ 
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ 
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ 
(5) รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2  รูป 

 (6) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา    จำนวน ๑ ฉบับ 
6.3 นักศึกษา 

(๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน  จำนวน 1 ฉบับ 
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ 
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ 
(5) รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2  รูป 

 (6) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา    จำนวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนในวันสมัครหรืออย่างช้าภายในวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 

25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู ้ที ่จะถือว่าเป็นผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู ้ที ่ได้คะแนนในการประเมิน ความ

เหมาะสมกับตำแหน่ง (ส ัมภาษณ์) ไม่ต ่ำกว่าร ้อยละ 60 กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ถ ือการตัดสินของ
คณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

9. การจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
(2) ผู ้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำข้อตกลงจ้างปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี กำหนด 
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(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำข้อตกลงจ้างปฏิบัติงาน จะต้องนำใบรับรองแพทย์ จาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย 

ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะพิจารณาจัดจ้างผู้ที ่ผ่าน
การคัดเลือกในลำดับถัดไปทดแทน  

  

10. ประกาศผล     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก โดย

เรียงลำดับจากผู้ที ่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”   

 
ประกาศ   ณ   วันที่    9   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564 
 

 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


