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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการ  
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) จ านวน 400 อัตรา อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
จ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ชื่อต ำแหน่ง อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวนอัตรำ และลักษณะงำนโดยสังเขป 
     ช่ือต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 400 อัตรา ประกอบด้วย 
     1.1 ประชาชนท่ัวไป ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน จ านวน 100 อัตรา 
           ด าเนินการเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ด าเนินกิจกรรมใน 

โครงการยกระดับในพื้นท่ีและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จ านวน 5 อัตรา/ต าบล 
     1.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบัน  

การศึกษาต่าง ๆ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 100 อัตรา 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายต าบลในพื้นท่ีท่ี 

ได้รับมอบหมายและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จ านวน 5 อัตรา/ต าบล 
     1.3 บัณฑิตจบใหม่ ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 200 อัตรา 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID จัดเก็บข้อมูล 
Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) และร่วมด าเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายต าบลใน 
พื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 10 อัตรา/ต าบล 

           โดยก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดและผู้รับจ้างต้องท างานในหน้าท่ีให้เกิดผลส าเร็จ 
ของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครท่ัวไป และลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
3) มีภูมิล าเนาหรือท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีรอยต่อท่ีสามารถปฏิบัติงานใน 

พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 
      2.2 ลักษณะต้องห้าม 
   1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

  2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง   

/ 3) เป็นผู้อยู่ระหว่าง…. 
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3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
  4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี       

             5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง   
  6) เป็นบุคคลล้มละลาย        

             7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ         
   8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ              
   9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย   
          10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในก ารสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี       
ฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 

    2.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.3.1 ประชาชนท่ัวไป 
         1) เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของ 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 
         2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่ีสมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
         3) มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เฉพาะ  สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับในพื้นท่ีได้ 
         4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
2.3.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
         1) เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.) 
         2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่ีสมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
         3) สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในพื้นท่ีได้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อ 

สัปดาห์ (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
         4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
2.3.3 บัณฑิตจบใหม่ 

1) เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า (ธันวาคม พ.ศ. 2560 –  ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่ีสมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
3) สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในพื้นท่ีได้ 
4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
5) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS  

Office E-mail และ Social Media ได้ดี 
/ มหาวิทยาลัย …. 
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                        มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ีก าหนด ในกรณีท่ี
ผู้สมัครให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบ
พบภายหลังจากท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินท่ีได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป 

3. พื้นที่กำรปฏิบัติงำน 
ต ำบล อ ำเภอ  จังหวัด 

กลางแดด เมือง       นครสวรรค์ 
หนองปลิง เมือง   นครสวรรค์ 
บึงเสนาท เมือง    นครสวรรค์ 
ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 
เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 
หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 

เกยไชย ชุมแสง   นครสวรรค์ 
ชุมแสง ชุมแสง     นครสวรรค์ 
ทับกฤช ชุมแสง    นครสวรรค์ 
พยุหะคีรี            พยุหะคีรี   นครสวรรค์ 
เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 
ตาคลี ตาคลี     นครสวรรค์ 

โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 
วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 
วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 

ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
แม่เล่ย์ แม่วงก ์   นครสวรรค์ 
ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 

หนองนางนวล          หนองฉาง อุทัยธานี 
หลุมเข้า    หนองขาหย่าง อุทัยธานี 

4. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
   2) ข้อมูล/ติดตาม/เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) 
   3) Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) 
   4) ด าเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายต าบล 
   5) พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
   6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

                    / 5. การรับสมัคร .... 
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                    5. กำรรับสมัคร 
                        ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 พื้นท่ีปฏิบัติงานเท่านั้น 

   วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานท่ี 
    วันท่ี 7 – 14 ธันวาคม 2563  

1) สมัครด้วยตนเองท่ีบริเวณลาน ช้ัน 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
อ าเภอเมือง  ในวันและเวลาราชการ 

   2) สมัครทางออนไลน ์เว็บไซต์ http://www.nsru.ac.th/1t1u 
       มหาวิทยาลัยจะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เวลา  

16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ท่ีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 0  
6. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 
    6.1 กรอกข้อความสมัครผ่าน http://www.nsru.ac.th/1t1u 
    6.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน าส่ง/เข้าสู่ระบบ 

                              1) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
                              2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ (กรณีไม่ได้พักอาศัยตามท่ีอยู่ทะเบียนบ้านให้
แนบหนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นท่ี) 
                              3) ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือ
รับรองการส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
                              4) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนักศึกษา) 

         5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
         6) ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
7. เง่ือนไขในกำรรับสมัคร 
    7.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม 

ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมท้ังแนบหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้ถือว่าการรับ
สมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น 

    7.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และรายละเอียด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัครงานด้วยตนเอง ในกรณีท่ีเกิดจากความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้ 
  8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 

    8.1 พิจารณาจากคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (อว.) ก าหนดในการจ้างงาน และความสามารถท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีกระทรวง อว. 
ก าหนดในการจ้างงานจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
      8.2 การสอบสัมภาษณ์ 

9. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
     วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.nsru.ac.th/1t1u 

/ 10. ประกาศรายช่ือ .... 
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                  10. กำรสัมภำษณ์และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.nsru.ac.th/1t1u 

                   11. กำรรำยงำนตัว/ท ำสัญญำ วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหลัง
อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ าเภอเมือง) 

        12. กำรจ้ำงและกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยจะจ้างเหมาบริการผู้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนและอัตราท่ีก าหนด  ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน 12 เดือน (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) หรือตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาจ้างถึงวันท่ี   
31 ธันวาคม 2564 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

http://www.nsru.ac.th/1t1u

