
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบท่ี 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2563  เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้าง
นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
ด าเนินโครงการดังกล่าวจ านวน  8  ต าบล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ไปแล้ว
นั้น  บัดนี้ยังมีต าแหน่งว่างซึ่งจ าเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม  รอบท่ี 1 ครั้งที่ 4 
จ านวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในรอบท่ี 1  ครั้งที่ 3 รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง  ดังนี้ 

      1) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง เปิดรับต าแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จ านวน 1  อัตรา  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(1)  คุณสมบัติทั่วไป 

1)  มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 



2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
โรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ  ก.พ.  ก าหนด 

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ  

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างงาน 
1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้  

ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วงงานอ่ืนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ จ านวนที่
คัดเลือก 1  อัตรา  ค่าจ้างงาน 15,000 บาทต่อเดือน 

3. ขอบเขตและลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ 
1) ภารกิจเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานภาคอิสระ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
   1.1.จัดท าฐานทะเบียน/ข้อมูล ร่วมลงทะเบียนและรับสมัครผู้ประกันตน เครือข่าย
ประกันสังคมมาตรา 40 และเครือข่ายกลุ่มสมาชิก “บวร” 
   1.2 บันทึกค าขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 เช่น แบบค าขอสมัครเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 40 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการ
จ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แบบแจ้งความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แบบค าร้อง
ขอรับเงินสมทบกรณีต่างๆ ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นต้น ลงในระบบงานสารสนเทศประกันสังคมมาตรา 40 
   1.3 บันทึกค าขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส.2-01/ม.
40) ลงในระบบงานสารสนเทศประกันสังคมมาตรา 40 
   1.4 จัดท าคลิป/สื่อประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือน าเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานภาค
อิสระ  
 



  2) ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเงินสมทบและนายจ้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ 
   2.1 การบริหารจัดการข้อมูลแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดเก็บเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนนายจ้างและเอกสารอื่นๆ ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องพ้ืนที่การจัดเก็บและความ
ยุ่งยากในการสืบค้น เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปอย่างมีระบบ 
   2.2 น าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการท าธุรกรรมในระบบ e-Service 
รวมทั้งสามารถอธิบายวิธีการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถเข้าใจและใช้งานระบบ 
e-Service ได้อย่างถูกต้อง 
   2.3 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเงินสมทบและนายจ้าง 
  3) ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฐานข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ระยะเวลาการจ้างงาน  
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 

แบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) จะเริ่มจ้างการจ้างปฏิบัติงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

5. การรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.1 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  งานบริการวิชาการและวิจัย   

หรือ  ติดต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์  ทองสง  ต าแหน่ง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรฝ่ายยุทธศาสตร์ 
บริการวิชาการและวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 – 1025 – 4864 และหรือนางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09 – 4951– 3535 โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  จะ
เปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม  2564  ในเวลาราชการ และปิดรับสมัครในวันที่  27  มกราคม  2564  
ในเวลาราชการ 
  5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  
28  มกราคม  2564  ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ และป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ห้องงานบริการวิชาการและวิจัย  ชั้น 2 อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบภายหลังไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศหรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าการ
รับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและผลจากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

ฝ่ายสอบสัมภาษณ์ และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 



7. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

วันที่  29 มกราคม  2564  เริ่มเวลา  09.00 น. – 12.00 น. โดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์  
 

8. เอกสารประกอบการสมัคร 
8.1 บัณฑิตจบใหม่ 
 1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
 4) หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

แล้ว 
2) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวนหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน จ านวน 1 รูป 
3) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
4) ส าเนาหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี) 

 

9. การประกาศผลผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29  มกราคม  2564   

ที่เว็ปไซด ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ก าหนดการประกาศได้ตามความเหมาะสมของการด าเนินการ 

10. เงื่อนไขการลงนามในสัญญา 
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหาตามประกาศนี้ 

11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะข้ึนบัญชีผู้ที่ได้รับ 

การคัดเลือกส ารอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะเรียกบุคคลจากบัญชี
รายชื่อล าดับส ารองมารายงานตัว ทั้งนี้ การเลือกผู้ได้ล าดับส ารองมารายงานตัว อาจพิจารณาข้ามต าบลก็ได้หากมีความ
จ าเป็นเกี่ยวกับพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

  ประกาศ ณ วันที่   26  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

(ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์) 
                                       คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
 


