
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รอบที่ 1 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่เป็น System Integrator เป็นศูนย์กลางในการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 
ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมู ลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big 
Data) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี รับผิดชอบในพื้นที่ 40 ตำบล 12 จังหวัด อันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
     เจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลยั (มจธ.) จำนวน 800  อัตราแบ่งเป็นประเภท 

1) ประเภทประชาชน  200  อัตรา      
2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่  400  อัตรา 
3) ประเภทนักศึกษา   200  อัตรา 

 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
    ก. คุณสมบัติทั่วไปแยกตามประเภท 

2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป   
1) มีสัญชาติไทย 
2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและมีความร ู ้ ความสามารถที ่สามารถ

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดหรือมอบหมายได้ 
4) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
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5) เป็นผู ้ว่างงาน ที ่ไม่ได้เป็นบุคลากร หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจาก
ภาครัฐ  

6) สามารถปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือมอบหมาย และปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ 

7) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคที่สังคมรังเกียจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

2.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (400 อัตรา) 
1) มีสัญชาติไทย 
2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ไม่เกิน 3 ปี 

(ปีที ่สำเร็จการศึกษาตั ้งแต่วันที ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา) และมีความรู้ 
ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน  

4) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Word, 
Excel, Power point และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 

5) เป็นผู้ว่างงาน ที่ไม่ได้เป็นบุคลากร หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐ  

6) สามารถปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือมอบหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ 

7) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคที่สังคมรังเกียจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

2.3 ประเภทนักศึกษา (200 อัตรา)   
1) มีสัญชาติไทย 
2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) เป็นนักศึกษา หรือผู้ที ่อยู ่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน  
4) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Word, 

Excel, Power point และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 
5) เป็นผู้ว่างงาน ที่ไม่ได้เป็นบุคลากร หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐ 

6) สามารถปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือมอบหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ 

7) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคที่สังคมรังเกียจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

ข. ลักษณะต้องห้าม  
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
2) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 
10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 
 3. อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาการจ้างงาน 

1) ประเภทประชาชน   เดือนละ 9,000 บาท  ระยะเวลา 12 เดือน 
2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่   เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
3) ประเภทนักศึกษา   เดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 

                    ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 ธันวาคม 2564 หรือตามที่ กระทรวง อว. กำหนด  
 

 4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (โปรดดูรายละเอียดของเขตการจ้างงานในเอกสารแนบ 1) 
  กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Data Analytics) 
  กิจกรรมที่ 2 เก็บรวมรวมข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID-19 และโรคระบาดใหม่ 
  กิจกรรมที่ 3 จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)  
                     กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) 

การสร ้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเท ี ่ยว)  การ
ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมของชุมชน 

กิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

กิจกรรมที่ 7 ติดตาม ประสานงาน ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ  
กิจกรรมที่ 8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 5. เง่ือนไขของการจ้างงาน และพื้นที่ดำเนินการ  

 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ให้ เป็น การจ้าง เหมา
บริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจ้างเหมา
บริการในครั้งนี้ไม่ถือเป็นการจ้างบุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และผู้ถูกจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 
40 ตำบล 12 จังหวัด (โปรดดูรายละเอียดบัญชีรายช่ือตำบล 40 ตำบล ในเอกสารแนบ 2 )  
  



4 
 

 

6. กำหนดการดำเนินการ  
วัน เดือน ปี ดำเนินการ หมายเหต ุ

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  ตาม QR Code ตามแนบท้ายประกาศ 
18 มกราคม 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ www.kmutt.ac.th 

19 – 22 มกราคม 2564 สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ โดยหัวหน้าโครงการในพื้นที่
รับผิดชอบ 

25 มกราคม 2564 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก www.kmutt.ac.th 
26 – 31 มกราคม 2564 รายงานตัว ทำสัญญาจ้างงาน เมื่อ มจธ. ได้รับงบประมาณจาก

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.kmutt.ac.th 
 

7. เอกสารประกอบการรับสมัคร  
  7.1 ประเภทประชนชนทั่วไป (จำนวน 200 อัตรา) 

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด 
2) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 ชุด 

7.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (จำนวน 400 อัตรา) 
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด 
2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด 
3) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 ชุด 

7.3 ประเภทนักศึกษา (จำนวน 200 อัตรา) 
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน  1 ชุด 
2) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนา

ถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด 
3) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 ชุด 

 
 8. เง่ือนไขการรับสมัคร  

1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ข้อ 2 
2) ผู้สมัครรับคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็น
จริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒทิี่
ผู้สมัครแนบมาไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

3) การสมัครผ่าน “ระบบสมัครออนไลน์” ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้อง
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

http://www.kmutt.ac.th/
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  

 

 9. วิธีการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แต่งตั ้งคณะคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่กำหนดได้ โดย
พิจารณาจากข้อมูลของผู้สมัคร ที่มีข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  
 
 10. การประกาศผลการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
2564  ทางเว็บไซต์ www.kmutt.ac.th  
 
 11. การจ้างงาน/การขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก 

1) มจธ. จะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราที่กำหนด โดยมีระยะเวลาการจ้างปฏิบัติงาน
จำนวน 12 เดือน และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดทำสัญญาจ้างและจัดส่งเอกสารประกอบการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2564  โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ หรือหลักฐานอื่น ๆ ตามเอกสารประกอบการรับสมัครที่กำหนด 

(2) รับฟังการปฐมนิเทศในการปฏิบัติงาน ทางระบบออนไลน์ ตามที่ มจธ. กำหนด 
2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรอง เพื่อทดแทนกรณีที่ผู้ถูกจ้างงานไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญา 

 
12. หน่วยงานประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ คุณสุพิชฌาย์ เตชะธิติธนวงศ์ 
โทร. 02-470-8365 หรือ e-mail: universityrelations@kmutt.ac.th 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 

 
 
    
  

(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

http://www.kmutt.ac.th/
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เอกสารแนบ 1 ขอบเขตการจ้างงาน 
 

1. หน้าที่/ความรับผิดชอบทั่วไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. 
ขอบเขตการจ้างงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

กระทรวง อว.  
ประชาชน

ทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการ
วางแผนและตัดสินใจ เพื ่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และ
งบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย) 

 1 อัตรา 2 อัตรา 

กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูล
สถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การ
เฝ้าระวังและติดตามผู ้ป่วย และกลุ ่มเสี ่ยงการส่งต่อการ
ร ักษาการประชาสัมพันธ ์แจ้งข้อม ูลข่าวสาร การปรับ
สภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเส่ียง กลุ่มสงสัย 
กลุ่มสัมผัสการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดใน
พื้นที่) ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

2 อัตรา 1 อัตรา - 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

- 2 อัตรา - 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื ่น ๆ) การสร ้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที ่ยว) การนำองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไป
ดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

1 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 

ก ิจกรรมท ี ่  5 การพ ัฒนาท ักษะอาช ีพใหม ่จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 

1 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 

กิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน 

1 อัตรา 2 อัตรา - 
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2. หน้าที่/ ความรับผิดชอบตามเป้าหมายการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามแนว
ทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

1) จัดทำฐานข้อมูลเพิ ่มเติมตามที ่กระทรวง อว. เสนอแนะ ได้แก่  ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, ข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน, ข้อมูลช่างศิลป์พื้นบ้าน, 
ข้อมูลผู้นำชุมชน, ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง, ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

2) เข้าร่วมอบรมและพัฒนาทักษะที่กระทรวง อว. กำหนดได้แก่ การรู้สังคม (Social literacy) การรู้
ทางการเงิน (Financial literacy) การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(English competency) 

3) การเข้าร่วมอบรมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
การท่องเที่ยวในชุมชนและการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ตามที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ชุมชน และความเหมาะสม  

4) ติดตาม ประสานงาน ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ  

5) ภารกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาในพื้นที ่ตามที ่ได ้รับ
มอบหมาย  
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เอกสารแนบ 2 
 

บัญชีรายชื่อ 40 ตำบล ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ลำดับ จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล 

1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 
2 กรุงเทพมหานคร ทุ่งคร ุ บางมด 
3 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห 
4 เชียงใหม่ แม่แตง เมืองก๋าย 
5 เพชรบูรณ ์ หล่มเก่า นาเกาะ 
6 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด 
7 ราชบุรี จอมบึง เบิกไพร 
8 ราชบุรี ดำเนินสะดวก ดอนไผ่ 
9 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บัวงาม 
10 ราชบุรี บางแพ ดอนใหญ่ 
11 ราชบุรี บางแพ โพหัก 
12 ราชบุรี บางแพ วัดแก้ว 
13 ราชบุรี บ้านโป่ง ดอนกระเบ้ือง 
14 ราชบุรี บ้านโป่ง ท่าผา 
15 ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านม่วง 
16 ราชบุรี บ้านโป่ง สวนกล้วย 
17 ราชบุรี บ้านโป่ง หนองกบ 
18 ราชบุรี บ้านโป่ง หนองปลาหมอ 
19 ราชบุรี บ้านโป่ง หนองอ้อ 
20 ราชบุรี ปากท่อ บ่อกระดาน 
21 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ 
22 ราชบุรี โพธาราม โพธาราม 
23 ลพบุรี พัฒนานิคม ช่องสาริกา 
24 ลพบุรี เมืองลพบุร ี ป่าตาล 
25 ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 
26 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 
27 สมุทรปราการ พระประแดง บางกะเจ้า 
28 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ 
29 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ ์
30 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปู 
31 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง 
32 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ 
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ลำดับ จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล 
33 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม 
34 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห ์
35 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 
36 อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก 
37 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นายม 
38 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นาหมอม้า 
39 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ น้ำปลีก 
40 อำนาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน 

 
 
 
 
สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน QR Code 

  
https://qrgo.page.link/wUPMh 


