




ข้อกำหนดและรายละเอียดของงานจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย 

โครงการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นทีเ่พื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

ข้อกำหนด 
1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นผู้มีความประพฤติดี

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ผู้รับจ้างจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม

2565  เป็นระยะเลา 8 เดือน  ดังนี้
๓.๑ วันปฏิบัติงาน ต้องเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยว่า 159 วัน 
๓.๒ เวลาปฏ ิบ ัต ิ งาน ต ้องม ี เวลาปฏ ิบ ัต ิ งานไม ่น ้อยกว ่ า 8 ช ั ่ ว โมงต ่อว ัน (รวมพ ักกลางว ัน )  

โดยเข้างานก่อนเวลา 08.30 น. แต่ไม่เกิน 09.00 น. และออกงานหลังจากเวลา ๑๖.๓0 น. 
4. ผู ้ร ับจ้างจะต้องส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัต ิงานเป็นรายงวด ในทุกว ันสุดท้ายของเด ือน

(กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้ส่งมอบงานในวันทำการถัดไป) โดยจะได้รับเงินค่าจ้างเป็นงวดรายเดือน
5. ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันตามวันที่ ไม่เข้าปฏิบัติงาน ในอัตรารายวันของค่าจ้างต่อ

เดือน (สามสิบวัน) ดังนี้
๕.๑ กรณีปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาตามข้อตกลงจ้าง แต่ไม่เข้าปฏิบัติงานได้ครบตามจำนวนวัน  

ทำการที่กำหนดในข้อ ๓ 
๕.๒ กรณีบอกเลิกข้อตกลงจ้างก่อนครบกำหนดเวลา แต่ไม่เข้าปฏิบัติงานได้ครบตามจำนวน วันทำการที่

ต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนวันเลิกข้อตกลง 
๕.๓ หยุดงานโดยไม่มีเหตุจำเป็นและไม่ได้แจ้งบอกกล่าว 

6. ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราตามระเบียบทางราชการ  หากผู้รับจ้างต้อง
เดินทางปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้มีอำนาจ

7. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน และตามที่ได้มอบหมาย

รายละเอียดของงานจ้าง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ

เบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร” โดยมีบทบาท ขอบเขตหน้าที่ที่จะดำเนินการศึกษาวิจัย ดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบโครงการวิจัย ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย 
๒.  ทบทวนวรรณกรรม คัดแยกและจัดเก็บข้อมูล เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย    
๓. วางแผนและดำเน ินการในกิจกรรมต่างๆตามที ่ระบุไว ้ในแบบเสนอโครงการวิจ ัย (Research Project) 

และแผนปฏิบัติการร่วมกับทีมวิจัยและทีมที่เก่ียวข้อง 
๔. ติดต่อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของโครงการได้ 
๕.  จัดทำ PowerPoint เอกสารการประชุม รายงานการประชุม รายงานวิจัย และรายงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ

งานวิจัย 
๖.  ปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/คุณสมบัติ . .. 
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คุณสมบัติ 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเรียนทางด้านวิจัยทางการศึกษา การวัดประเมินผล หรือสถิติ

ประยุกต์
2. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น

รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

3. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
4. หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 



ข้อกำหนดและรายละเอียดของงานจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย 

โครงการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นทีเ่พื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

ข้อกำหนด 
1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นผู้มีความประพฤติดี

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ผู้รับจ้างจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม 2565

เป็นระยะเลา 8 เดือน  ดังนี้
๓.๑ วันปฏิบัติงาน ต้องเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยว่า 159 วัน 
๓.๒ เวลาปฏ ิบ ัต ิ งาน ต ้องม ี เวลาปฏ ิบ ัต ิ งานไม ่น ้อยกว ่ า 8 ช ั ่ ว โมงต ่อว ัน (รวมพ ักกลางว ัน )  

โดยเข้างานก่อนเวลา 08.30 น. แต่ไม่เกิน 09.00 น. และออกงานหลังจากเวลา ๑๖.๓0 น. 
4. ผู ้ร ับจ้างจะต้องส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัต ิงานเป็นรายงวด ในทุกว ันสุดท้ายของเด ือน

(กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้ส่งมอบงานในวันทำการถัดไป) โดยจะได้รับเงินค่าจ้างเป็นงวดรายเดือน
5. ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันตามวันที่ไม่เข้าปฏิบัติงาน ในอัตรารายวันของค่าจ้างต่อ

เดือน (สามสิบวัน) ดังนี้
๕.๑ กรณีปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาตามข้อตกลงจ้าง แต่ไม่เข้าปฏิบัติงานได้ครบตามจำนวนวัน  

ทำการที่กำหนดในข้อ ๓ 
๕.๒ กรณีบอกเลิกข้อตกลงจ้างก่อนครบกำหนดเวลา แต่ไม่เข้าปฏิบัติงานได้ ครบตามจำนวน วันทำการที่

ต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนวันเลิกข้อตกลง 
๕.๓ หยุดงานโดยไม่มีเหตุจำเป็นและไม่ได้แจ้งบอกกล่าว 

6. ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราตามระเบียบทางราชการ  หากผู้รับจ้างต้อง
เดินทางปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้มีอำนาจ

7. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน และตามที่ได้มอบหมาย

รายละเอียดของงานจ้าง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท” โดยมีบทบาท ขอบเขตหน้าที่ที่จะดำเนินการศึกษาวิจัย ดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบโครงการวิจัย ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย 
๒.  ทบทวนวรรณกรรม คัดแยกและจัดเก็บข้อมูล เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย    
๓. วางแผนและดำเน ินการในกิจกรรมต่างๆตามที ่ระบุไ ว ้ในแบบเสนอโครงการวิจ ัย (Research Project) 

และแผนปฏิบัติการร่วมกับทีมวิจัยและทีมที่เก่ียวข้อง 
๔. ติดต่อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของโครงการได้ 
๕.  จัดทำ PowerPoint เอกสารการประชุม รายงานการประชุม รายงานวิจัย และรายงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ

งานวิจัย 
๖.  ปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/คุณสมบัติ . .. 
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คุณสมบัติ 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเรียนทางด้านวิจัยทางการศึกษา การวัดประเมินผล หรือสถิติ

ประยุกต์
2. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น

รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

3. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
4. หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 




