
[พิมพข์อ้ความ] 

 
 
 

  

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) ก ำลังศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรืออำชีวศึกษำ (ปวส.) 
2) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก 
3) สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-OFFICE ได้  
4) สำมำรถปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตำมลักษณะงำน และตัวชี้วัดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
5) เงินเดือน 5,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
**มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรจัดจำ้งนับตั้งแต่โครงกำรไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ 

 
ต ำแหน่งที่เปิดรับ 

1) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดเก็บข้อมูลของโครงกำรพัฒนำต ำบลแบบ

บูรณำกำรของกระทรวงมหำดไทย 

2) กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำOTOP/อำชีพอ่ืนๆ) กำรสร้ำงและพัฒนำ 

Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว) กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/

เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) และกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพ่ิมรำยได้หมุนเวียน

ให้แก่ชุมชน)**ตำมรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้ำไปด ำเนินกำรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3) กำรพัฒนำทักษะอำชีพใหม่จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของชุมชน 

 

หลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ผู้สมัครต้องดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรสมัครในระบบออนไลน์) 

1.) รูปถ่ำยหน้ำตรง ชุดสุภำพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำด ำ  จ ำนวน 1 ชุด 

2.) ส ำเนำบัตรประชำชน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

3.) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

4.) ส ำเนำบัตรนักศึกษำ หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



[พิมพข์อ้ความ] 

 
 
  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ (จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี - ส ำเร็จกำรศึกษำ พ.ศ.2560-2563) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก 
4) สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-OFFICE ได้ 
5) สำมำรถปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตำมลักษณะงำน และตัวชี้วัดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
6) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
**มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรจัดจำ้งนับตั้งแต่โครงกำรไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ 

 
ต ำแหน่งที่เปิดรับ 

1.) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดเก็บข้อมูลของโครงกำรพัฒนำต ำบลแบบ

บูรณำกำรของกระทรวงมหำดไทย 

2.) กำรเฝ้ำระวัง ประสำนงำนและติดตำมข้อมูลสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 และโรคระบำดใหม่ 

(ร่วมกับ ศบค.) 

3.) กำรจัดท ำข้อมูลรำชกำรในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 

4) กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอ่ืนๆ) กำรสร้ำงและพัฒนำ 

Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว) กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health Care/

เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) และกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพ่ิมรำยได้หมุนเวียน

ให้แก่ชุมชน)**ตำมรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้ำไปด ำเนินกำรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

5) กำรพัฒนำทักษะอำชีพใหม่จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของชุมชน 

6) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  

ในชุมชน 

 

หลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ผู้สมัครต้องดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรสมัครในระบบออนไลน์) 

1.) รูปถ่ำยหน้ำตรง ชุดสุภำพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำด ำ  จ ำนวน 1 ชุด 

2.) ส ำเนำบัตรประชำชน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

3.) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

4.) ส ำเนำใบจบกำรศึกษำ หรือ ส ำเนำใบปริญญำบัตร (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

5.) ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)   จ ำนวน 1 ชุด 

 

 



[พิมพข์อ้ความ] 

 
 
 

 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) วุฒิกำรศึกษำ : ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) สำมำรถอ่ำน-เขียนภำษำไทยได้ดี 
4) มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก  
5) สำมำรถปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตำมลักษณะงำน และตัวชี้วัดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
6) เงินเดือน 9,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน)  
**มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรจัดจำ้งนับตั้งแต่โครงกำรไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ 

 
ต ำแหน่งที่เปิดรับ 

1.) กำรเฝ้ำระวัง ประสำนงำนและติดตำมข้อมูลสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 และโรคระบำด

ใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 

2.) กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำงอำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอ่ืนๆ) กำรสร้ำงและพัฒนำ 

Creative Economy (กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว) กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน (Health 

Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) และกำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (กำรเพ่ิมรำยได้

หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)**ตำมรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้ำไปด ำเนินกำรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3.) กำรพัฒนำทักษะอำชีพใหม่จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของ

ชุมชน 

4.) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน 

  

หลักฐำนประกอบกำรสมัคร (ผู้สมัครต้องดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรสมัครในระบบออนไลน์) 

1.) รูปถ่ำยหน้ำตรง ชุดสุภำพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำด ำ  จ ำนวน 1 ชุด 

2.) ส ำเนำบัตรประชำชน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

3.) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 


