โครงการ RESTART Thailand กลุม
่ ปตท.
ชื่อโครงการ
PTT Group School Model

ตาแหน่ ง
ผู้ชว่ ยสอน

เจ้ ำหน้ ำทีธ่ ุรกำร

SMART Farming

พนักงำนพัฒนำชุมชน

พนักงำนพัฒนำชุมชน

SMART Marketing

พนักงำนพัฒนำชุมชน

พนักงำนพัฒนำชุมชน

คุณสมบัติ

หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ

Operating Area (จำนวนมำกกว่ำ 1 อัตรำ)

ศึกษำศำสตร์ ครุศำสตร์ หรือปริญญำตรี ในสำขำทีเ่ กี่ยวกับ STEM และภำษำอังกฤษ หรื อ ผู้ชว่ ยสอนเข้ ำไปช่วยครูในกำรเตรียมกำรสอน กำรพัฒนำสื่อกำรสอน กำรใช้ เทคโนโลยี ระยอง(200),ชลบุรี(69),ฉะเชิงเทรำ(39),สมุทรปรำกำร(46),รำชบุรี(12),ปทุมธำนี
สำขำดังต่อไปนี ้ วิทยำศำสตร์ , วิศวกรรมศำสตร์ , ศิลปศำสตร์ หรือมนุษยศำสตร์ หรื อ
เข้ ำมำช่วยในกำรสอน ซึ่งคำดว่ำจะทำให้ กำรเรี ยนกำรสอนดีมำกขึน้ และนร.มีควำม
(14),ขอนแก่น(14), สงขลำ(10),ลำปำง(7),นนทบุรี(7),กำแพงเพชร(3),สุโขทัย(3),
อักษรศำสตร์ เอกภำษำอังกฤษ หรื อสำขำอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
กระตือรือร้ น มีทศั นคติทดี่ ีตอ่ วิชำสำมัญพืน้ ฐำน คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พิษณุโลก(3),สุพรรณบุรี(6),นครสวรรค์(3)
ตำมแนวทำง STEMมำกขึ ้น
ปวส. บริ หำรทัว่ ไป หรื อปริ ญญำตรี ในสำขำนิเทศศำสตร์ /วำรสำรศำสตร์ /สื่อสำรมวลชน/
สังคมสงเครำะห์

พนง.ทัว่ ไป ช่วยแบ่งเบำภำระงำนเอกสำรของครู ทำให้ ครูมีเวลำในกำรเตรี ยมกิจกรรม
เตรี ยมกำรสอนมำกขึน้ ซึ่งจะทำให้ ครูโฟกัสทีก่ ำรสอนมำกขึ ้น และคำดว่ำ นร.จะได้ รับ
กำรพัฒนำทีด่ ีขึ ้นตำมลำดับ

วิศวกรรมศำสตร์ ทุกสำขำวิชำ

ลงพืน้ ทีว่ เิ ครำะห์ข้อมูล จัดทำแผนงำน ปฏิบตั ิงำนพัฒนำงำน SMART Farming ในพื ้นที่ ระยอง(18),ชลบุรี(3),ฉะเชิงเทรำ(3),ลพบุรี(6),พัทลุง(6),กำฬสินธุ์(6),รำชบุรี(3),
ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย
ปทุมธำนี(3),ลำปำง(3), นครรำชสีมำ(3),กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,อยุธยำ
(3),กทม.(3),กำญจนบุรี(3),นครศรี ธรรมรำช(3),อุบลรำชธำนี(3),อุดรธำนี(3),น่ำน
(3),สระบุรี(3),สิงห์บรุ ี (3),เชียงใหม่(6)

ปวส. สำขำทีเ่ กี่ยวข้ องกับวิศวกรรม

ปวส. – ป.ตรี
คณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับ สำขำ พำณิชยศำสตร์ กำรและบัญชี/ กำรตลำด /กำรสร้ ำงเจ้ ำของ
ธุรกิจ /เทคโนโลยีเกษตร อำหำร สิ่งแวดล้ อม/กำรออกแบบ/นิเทศศิลป์ หรื อสำขำอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง

ปวส. – ป.ตรี
คณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับ สำขำ พำณิชยศำสตร์ กำรและบัญชี/ กำรตลำด /กำรสร้ ำงเจ้ ำของ
ธุรกิจ /เทคโนโลยีเกษตร อำหำร สิ่งแวดล้ อม/กำรออกแบบ/นิเทศศิลป์ หรื อสำขำอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง

ระยอง(56),ชลบุรี(19),ฉะเชิงเทรำ(13),สมุทรปรำกำร(10),รำชบุรี(4),ปทุมธำนี
(2),ขอนแก่น(2), สงขลำ(2),ลำปำง,นนทบุรี,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,
สุพรรณบุรี(2),นครสวรรค์

ลงพืน้ ทีว่ เิ ครำะห์ข้อมูล จัดทำแผนงำน ปฏิบตั ิงำนพัฒนำงำน SMART Farming ในพื ้นที่ ระยอง(18),ชลบุรี(3),ฉะเชิงเทรำ(3),ลพบุรี(6),พัทลุง(6),กำฬสินธุ์(6),รำชบุรี(3),
ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย
ปทุมธำนี(3),ลำปำง(3), นครรำชสีมำ(3),กำแพงเพชร(1),สุโขทัย(1),พิษณุโลก,
อยุธยำ(3),กทม.(3),กำญจนบุรี(3),นครศรี ธรรมรำช(3),อุบลรำชธำนี(3),อุดรธำนี
(3),น่ำน(3),สระบุรี(3),สิงห์บรุ ี (3),เชียงใหม่(6)
ลงพืน้ ทีว่ เิ ครำะห์ข้อมูล จัดทำแผนงำน ปฏิบตั ิงำนพัฒนำสินค้ ำ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ระยอง(2),เชียงใหม่(2),นครรำชสีมำ(2),ชลบุรี,ฉะเชิงเทรำ,สมุทรปรำกำร,ลพบุรี
กำรท่องเทีย่ วชุมชน ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย ,พัทลุง,กำฬสินธุ์,ขอนแก่น,ลำปำง,สงขลำ,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,
นครสวรรค์, กทม.,กำญจนบุรี,นครศรี ธรรมรำช,อุบลรำชธำนี,อุดรธำนี,น่ำน,สระบุรี,
เชียงรำย,ตำก,พะเยำ,เพชรบูรณ์,แพร่,ลำพูน,อุตรดิตถ์ ,จันทบุรี,ชัยนำท,ตรำด,
นครนำยก,ประจวบฯ,ปรำจีนบุรี,เพชรบุรี,สระแก้ ว,อ่ำงทอง,ชัยภูม,ิ นครพนม,บุรีรัมย์
,อำนำจเจริ ญ,มหำสำรคำม,มุกดำหำร,ยโสธร,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สุรินทร์ ,
หนองบัวลำภู,บึงกำฬ,กระบี,่ ชุมพร,ตรัง,พังงำ,ภูเก็ต,ระนอง,สตูล,สุรำษฎร์ ธำนี
ลงพืน้ ทีว่ เิ ครำะห์ข้อมูล จัดทำแผนงำน ปฏิบตั ิงำนพัฒนำสินค้ ำ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ระยอง(2),เชียงใหม่(2),นครรำชสีมำ(2),ชลบุรี,ฉะเชิงเทรำ,สมุทรปรำกำร,ลพบุรี
กำรท่องเทีย่ วชุมชน ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย ,พัทลุง,กำฬสินธุ์,ขอนแก่น,ลำปำง,สงขลำ,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,
นครสวรรค์, กทม.,กำญจนบุรี,นครศรี ธรรมรำช,อุบลรำชธำนี,อุดรธำนี,น่ำน,สระบุรี,
เชียงรำย,ตำก,พะเยำ,เพชรบูรณ์,แพร่,ลำพูน,อุตรดิตถ์ ,จันทบุรี,ชัยนำท,ตรำด,
นครนำยก,ประจวบฯ,ปรำจีนบุรี,เพชรบุรี,สระแก้ ว,อ่ำงทอง,ชัยภูม,ิ นครพนม,บุรีรัมย์
,อำนำจเจริ ญ,มหำสำรคำม,มุกดำหำร,ยโสธร,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สุรินทร์ ,
หนองบัวลำภู,บึงกำฬ,กระบี,่ ชุมพร,ตรัง,พังงำ,ภูเก็ต,ระนอง,สตูล,สุรำษฎร์ ธำนี

จานวนอัตรา

ค่ าตอบแทน/เดือน
15,000 บำท

439

12,000บำท
117
15,000 บำท
90

12,000 บำท
90

ปวส.12,000 บำท

63

ป.ตรี 15,000 บำท

ปวส.12,000 บำท

63

ป.ตรี 15,000 บำท

