
      
 

 
 

ประกาศ 
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และมูลนิธิรากแกว 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่ประจํา 
สํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการรอยใจรักษ 

__________________________ 
 

ดวย มูลนิธิรากแกว ซึ่งเปนมูลนิธิในเครือสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลัง พระสืบสาน
แนวพระราชดําริ มีบทบาทสนับสนุนภาคการศึกษาในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการบูรณาการ 
ความรวมมือของสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน โดยประยุกตใชศาสตรพระราชา และตําราแมฟาหลวง เปนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งนี้  
มูลนิธิฯ มีความประสงครับสมัครเจาหนาที่ประจําสํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการรอยใจรักษ  
ในตําแหนงนักพัฒนาทางเลือก จํานวน 6 อัตรา และตําแหนงเจาหนาที่ธุรการและการเงิน 1 อัตรา  
รายละเอียด ดังนี ้

1) คุณสมบัต ิ
 1. เพศชาย หรือ หญิง ไมเกิน ๓5 ป 
 2. จบการศึกษา ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 3. มีความขยัน ซื่อสัตยสุจริต มีใจรักการทํางานพัฒนาตามศาสตรพระราชา การพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนนอม กระตือรือรน มีสุขภาพแข็งแรง อดทน สูงาน และพรอมเรียนรูตลอดชีวิต 
 5. สามารถปฏิบัติงานไดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคเหนือ และจังหวัดชายแดนภาคใต 
 6. ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสาร พูด เขียนบทความ/
ขาว และถายภาพไดเปนอยางด ี
 7. หากมีประสบการณในการจัดฝกอบรมและนันทนาการเชิงสรางสรรคเพ่ือสงเสริมการเรียนรู หรือ
ประสบการณในการสรุปบทเรียน การจัดการชุดขอมูลและความรู จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 
2) เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นสมัคร 
 1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือรูป 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
จํานวน 1 รูป 
 2. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษาไมหลังวันที่รับสมัคร  
จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยวาสําเร็จการศึกษา 
ไมหลังวันที่รับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว
เทานั้น 
  

/3) วัน เวลา… 
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3) วัน เวลา การรับสมัคร 
 กําหนดรับสมัครในวันที่ 6 - 15 กันยายน 2562 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ผูสมัครสามารถยื่น 
จดหมายสมัครงาน ประวัติสวนบุคคล (resume) ผานทางไปรษณีย โดยสงมาที่ ฝายบริหารและจัดการความรู  
มู ลนิ ธิ ร ากแก ว  ( สถาบันส ง เสริ มและพัฒนากิ จกร รมป ดทองหลั งพระ สื บสานแนวพระราชดํ า ริ )  
ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
หรือ อีเมล contact@rakkaew.org โทรศพัท ๐๒ 611 5000 ตอ 5125 หรือ โทรศัพทมือถือ 095 629 4147 
 
4) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบขอเขียนและแบบทดสอบ) 
 มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขียนและแบบทดสอบกอนการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 17 กันยายน 
2562 ที่เว็บไซต www.rakkaew.org (หนาขาวสารและกิจกรรม)  
 
5) กําหนดวัน/เวลา/สถานที่สอบคัดเลือก (รอบสอบสัมภาษณ)  
 มูลนิธิฯ จะดําเนินการสอบสัมภาษณ ระหวางวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ณ สํานักงานโครงการ 
รอยใจรักษ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยมูลนิธฯิ จะประกาศแจงรายละเอียด กําหนดวัน เวลา 
ใหทราบภายหลัง 
 
6) หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี ้
 

การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
1. สอบขอเขียนและแบบทดสอบ 100 คะแนน 

ดังรายละเอียดแนบทาย 
2. สอบสัมภาษณ 100 คะแนน 

 
7) เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกไดนั้น จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการสอบขอเขียนและแบบทดสอบ  
ไมต่ํากวารอยละ 60 และการสอบสัมภาษณ ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนน 
ที่สอบได 
 
8) กําหนดประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 
 มูลนิธิ ฯ จะประกาศผลผู ผ านการสอบคัดเลือก ในวันที่  28 กันยายน 2562 ที่ เ ว็บไซต  
www.rakkaew.org (หนาขาวสารและกิจกรรม) 
 
9) สถานที่ปฏิบัติงาน 
 สํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการรอยใจรักษ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม หรือ 
พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
10) ระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน 
 4 เดือน 
 
  /13) กําหนด… 
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11) กําหนดวันปฏิบตัิงาน 
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการรอยใจรักษ ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม หรือ พ้ืนทีจ่ังหวัดอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

12) คาตอบแทนและสวัสดิการ 
 1. เงินเดือน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้(ปรับเพ่ิมตามผลงานในเชิงคุณภาพ/ปริมาณ ประจําป) 
 2. มีที่พัก และอาหาร ระหวางปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 3. คาเดินทาง ระหวางปฏิบัติงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑที่มูลนิธิฯ กําหนดไว  
 4. มีสวัสดิการดานการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
 5. ตรวจสุขภาพปละ ๑ ครั้ง 
 หมายเหตุ : 
 ลําดับที่ ๓. – 5. ไดรับเมื่อผานการทดลองปฏิบัติงาน 

 
           ประกาศ ณ วันที่         เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
(นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) 

 ที่ปรึกษา สถาบันฯปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ รักษาการ 
เลขาธิการมูลนิธิรากแกว 

 
 



รายละเอียดแนบทายคุณวุฒิและภารกิจหนาที ่

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประสานกิจการ 

ขยายผลโครงการรอยใจรักษ 

________________________ 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อตําแหนง  คุณวุฒิ ภารกิจหนาที ่ จํานวนอัตรา/
อัตราคาจาง 

๑ นักพัฒนาทางเลือก 

 

สังกัด 
ทีมผูชวยคณะที่ปรึกษา

สถาบันฯ 

ป.ตรี 
หรือ 
ป.โท 

๑. สนับสนุน ประสานงานอํานวยความสะดวก 
ใหแกคณะที่ปรึกษา สามารถปฏิบัติงานตาม
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรับติดตามการ
ดําเนินงานของสํานักงานสนาม  

๒. รวบรวมองคความรูตางๆ เพ่ือจัดทําเปนคลัง
ความรู 

๓. ใหบริการขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการ
ความรู 

๔. วางแผนพัฒนา สงเสริมและผลักดันใหเกิดการ
จัดการความรูภายในองคกร 

๕. ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือขับเคลื่อนให
เขาสูองคกรแหงการเรียนรู 

๖. ปฏิบตัิหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวน  
๑ อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
16,000/ 

18,000 บาท 

๒ นักพัฒนาทางเลือก 

 

สังกัด 
ฝายจัดการอบรม 
และฝกปฏิบัติ 

ป.ตรี ๑. จัดทําขอมูลเศรษฐกิจสังคมของหมูบานตําบล
เปาหมายตามแผนการอบรมหลักสูตร ๒ 

๒. รวมจัดการและบริการการฝกอบรมหลักสูตร ๒ 
๓. ประสานงานกับหนวยงาน/อปท. ที่เกียวของใน

การเตรียมการผูเขารับการอบรม 
๔. สรุปและติดตามประเมินผลการอบรม 
๕. จัดการอบรมและฝกปฏิบัติ อื่ น  ๆ  ท่ี ได รับ

มอบหมาย  
๖. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

หมายเหตุ: ในชวงกอนและระหวางอบรมให
ระดมกําลังจากทุกฝายสนับสนุนการอบรบ 

จํานวน  
2 อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
16,000 บาท 
 

๓ นักพัฒนาทางเลือก 

 

สังกัด 
ฝายการขับเคลื่อน
โครงการเรงดวน 

ป.ตรี ๑. ประสานงานกับ อปท. และดําเนินงานในการ
จัดทําโครงการเรงดวนที่ผานการอบรมหลักสูตร 
๒ แลวใหมีความถูกตองสมบูรณ 

๒. ประสานงานกับหนวยงานที่ เกียวของ เชน 
ชลประทาน ปาไม อุทยาน พ้ืนที่เปาหมายในการ
ตรวจสอบความถูกตองของโครงการเรงดวน 

๓. ติดตามชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการเรงดวนใหบรรลุผลสําเร็จ 

จํานวน 
 2 อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
16,000 บาท 



ลําดับ
ที ่

ชื่อตําแหนง  คุณวุฒิ ภารกิจหนาที ่ จํานวนอัตรา/
อัตราคาจาง 

๔. กระตุนและประสานงานใหเกิดการขยายผล
โครงการเรงดวนไปยังพ้ืนที่อืน่ ๆ ในตําบล 

๕. สนับสนุนฝ าย เลขานุการคณะทํ า งานการ
กลั่นกรองในการพิจรณาโครงการ 

๖. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
๔ นักพัฒนาทางเลือก 

 

สังกัด 
ฝายประสานการพัฒนา
ทางเลือกระดับหมูบาน/

ตําบล 

ป.ตรี ๑. รวมจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจสังคม ขอมูลกายภาพ 
๒. ประสานงานกับชุดประสานการพัฒนาทางเลือก

ในการขับเคลื่อนขยายผลโครงการรอยใจรักษ 
๓. รวมจัดทําแผนพัฒนาทางเลือกในมิติตาง ๆ ตาม

แผนชุมชนใหเปนไปตามหลักการของแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกตตามพระราชดําร ิ

๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวน 
 ๑ อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
16,000 บาท 
 

๕ นักพัฒนาทางเลือก 

 

สังกัด 
ฝายวิเคราะหขอมูลและ

ติดตามผล 

ป.ตรี 1. ประสานมหาวิทยาลัยในการบันทึกและวิเคราะห
ขอมูลเศรษฐกิจสังคมและกายภาพ 

2. ติดตามผลการแปลงแผนชุมชนสูการปฏิบัติ
พรอมวิ เคราะหขอมูลและผลของแผนงาน/
โครงการ ใหมีความสอดคลองกัน 

3. รวมกับฝาย ๔ วางแผนการเก็บขอมูลฯ ในป
ตอไป พรอมเปรียบเทียบผลการพัฒนาที่ผานมา 

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวน 
 ๑ อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
16,000 บาท 

6 เจาหนาที่ธุรการ 

และการเงนิ 

 

สังกัด 
งานบริหารทั่วไป 

ปวช. 
หรือ ม.6 

1. ชวยหัวหนาสํานักงานจัดการสํานักงาน 
2. งานธุรการ 
3. งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
4. งานสนับสนุนฝายตาง ๆ 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวน 
 ๑ อัตรา 

 
อัตราคาจาง 

เดือนละ 
13,000 บาท 

 

 หมายเหตุ : ตําแหนงภายใตสังกัดตาง ๆ สามารถโยกยายและปรับเปลี่ยนตามที่มูลนิธิฯ เห็นสมควร 

 

________________________  



รายละเอียดแนบทายหลักเกณฑและวิธีการสอบคดัเลือก 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประสานกิจการ 

ขยายผลโครงการรอยใจรักษ 

________________________ 

 ผูสมัครที่ผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการฯ จะไดมีสิทธิ์การเขาสอบคัดเลือก 

เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการรอยใจรักษ โดยมีการสอบ 2 สวน ดังนี้ 

1. สอบขอเขียนและแบบทดสอบ น้ําหนักคะแนน จํานวน 100 คะแนน 

 ทดสอบความรูและทัศนคต ิกอนการเขาทํางาน โดยมูลนิธิฯ จะดําเนินการสงขอสอบและแบบทดสอบใหผูที่

มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกทางอีเมลของผูสมัครหลังจากวันประกาศรายชื่อ และสงกลับมายัง อีเมล 

contact@rakkaew.org ภายใน 1 วันหลังจากไดรับขอสอบและแบบทดสอบ 

2. สอบสัมภาษณ 100 คะแนน การแบงคะแนนเปนไป ดังนี ้

  1) ความรูดานการปฏิบัติงาน    20  คะแนน 

  2) ประสบการณเก่ียวของ     20  คะแนน 

  3) ความสามารถดานการสื่อสาร    20  คะแนน 

  4) ทวงทีวา เชาวสติปญญา    20  คะแนน 

  5) บุคลิกภาพ      20 คะแนน 

    รวม     100 คะแนน 

  ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที/คน 

________________________ 

 


