
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 

สังกัด ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

ต าแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ และนักบริหารงานท่ัวไป 

 

ดว้ยส ำนกังำนวิจยั นวัตกรรมและพนัธมิตร (สวนพ.)  มีควำมประสงคร์บัสมคัรบุคคลเพื่อเป็น ลกูจ้ำงต ำแหน่ง 

นกับริหำรจดักำรเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   และต ำแหน่งนกับริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน  1 ต ำแหน่ง   

โดยปฏิบติังำน ณ  ส ำนกัประสำนงำนเพื่อกำรจดักำรเทคโนโลยีเชิงธุรกิจและอุตสำหกรรม ภำยใตส้ ำนกังำนวิจัย 

นวตักรรมและพนัธมิตร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี  บำงมด ส ำนักประสำนงำน เพื่อกำรจัดกำร 

เทคโนโลยีเชิงธุรกิจและอุตสำหกรรม ท ำหนำ้ที่ศึกษำและวิเครำะหค์วำมตอ้งกำร เทคโนโลยีและงำนวิจัยในภำคอุตสำหกรรม 

ตลอดจนพฒันำโครงกำรวิจยั สนบัสนุน และผลกัดนัใหโ้ครงกำรวิจยัด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพตรงควำมตอ้งกำร 

ของผูป้ระกอบกำร และผู้ใหทุ้น เปิดรบัสมคัรนกับริหำร จดักำรเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ และนกับริหำรจดักำรงำนทั่วไป  

  

ต าแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ    จ านวน  1  ต าแหน่ง 

คุณสมบติั 

1. เพศ ชำย หรือ หญิง  อำยุ 25 ปีขึน้ไป    

2. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท 

สำขำวิศวกรรมศำสตร/์วิทยำศำสตร/์กำรจดักำรเทคโนโลยีนวัตกรรม/เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

หรือสำขำอื่นที่เก่ียวขอ้งกับพลังงำนและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์สงัเครำะห  ์

4. มีทกัษะกำรประสำนงำนและมีใจรกังำนบริกำร 

5. มีควำมละเอียด รอบครอบ และมีควำมรบัผิดชอบสูง 

6. สำมำรถท ำงำนภำยใตแ้รงกดดนั 

7. สำมำรถใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำร (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ได ้

8. สำมำรถเดินทำงปฏิบติังำนนอกสถำนที่ 

9. สำมำรถใชโ้ปรแกรม MS office ไดอ้ย่ำงดี 

 

 

 

 



สำระส ำคญัของงำนโดยสรุป 

วิเครำะหปั์ญหำและควำมตอ้งกำรเทคโนโลยีของผูป้ระกอบกำร พัฒนำขอ้เสนอโครงกำร และสนบัสนุนโครงกำรวิจยั 

ใหด้ ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสำนงำน เพื่อใหเ้กิดกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และสนบัสนุน 

ใหเ้กิดโครงกำรวิจยั ชนิดบูรณำกำรตัง้แต่ตัง้โจทยจ์นถึง กำรใชง้ำนที่จะเกิดประโยชนต่์อภำคอุตสำหกรรม ผูใ้หทุ้น 

และผูเ้ก่ียวขอ้งสงูสุด  

  

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ตอ้งปฏิบติั (เรียงตำมล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงั) 

1. วิเครำะหค์วำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำรและผูใ้หทุ้นสนบัสนุนเพื่อก ำหนดโจทยว์ิจัย 

2. ประสำนงำนระหว่ำงนกัวิจยั ผูป้ระกอบกำร ผูใ้หทุ้นสนบัสนุน และผูท้รงคุณวุฒิทำงวิชำกำร เพื่อพฒันำขอ้เสนอ 

โครงกำรวิจยัคุณภำพสงูที่มีประเด็นวิจัย แนวทำงกำรด ำเนินงำนวิจยั ผลผลิตที่กระชบั และชดัเจนตรวจ 

วดัผลส ำเร็จไดจ้ริง  

3. ประสำนงำนและสนบัสนุนโครงกำรวิจยัให้ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ผลักดนัใหเ้กิดกำรใชป้ระโยชน์ผลงำนวิจยัในอุตสำหกรรมและผู้ให้ทุนสนบัสนุน 

5. พฒันำกระบวนกำรสนบัสนุนโครงกำรวิจยัใหด้ ำเนินงำนไดอ้ย่ำงรำบร่ืนและตอบวตัถุประสงค์ 

6. ศึกษำและติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของวงกำรวิชำกำรและอุตสำหกรรมทัง้ในและต่ำงประเทศ  

7. ประชำสมัพนัธ ์สรำ้งควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำน    

8. พฒันำขอ้เสนอโครงกำรเพื่อขอรบัทุนสนบัสนุนจำกหน่วยงำนใหทุ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง  นักบริหารงานท่ัวไป   จ านวน    1  ต าแหน่ง 

คุณสมบติั 

1.เพศ ชำย หรือ หญิง   อำยุ  25 ปีขึน้ไป 

2.ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร/์กำรบริหำรจดักำรโครงกำร/กำรเงินและบัญชี 

หรือสำขำอื่นที่เก่ียวขอ้งกับดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

3.มีทกัษะกำรประสำนงำนและมีใจรกังำนบริกำร 

4.มีควำมละเอียด รอบครอบ และมีควำมรบัผิดชอบสูง 

5.สำมำรถท ำงำนภำยใตแ้รงกดดนั  

6.สำมำรถเดินทำงปฏิบติังำนนอกสถำนที่ 

7.สำมำรถใชโ้ปรแกรม MS office ไดอ้ย่ำงดี 

8.สำมำรถใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำร (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ได ้

 

สำระส ำคญัของงำนโดยสรุป 

สนบัสนุนและประสำนงำนโครงกำรวิจยัให้ตอบวตัถุประสงคโ์ครงกำรหรือหน่วยงำนผู้ใหทุ้น 

ตลอดจนท ำหนำ้ที่ประชำสมัพนัธโ์ครงกำร และบริหำรจัดกำรงำนเอกสำร กำรเงิน 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

  

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ตอ้งปฏิบติั (เรียงตำมล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงั) 

1. ติดต่อและประสำนงำนระหว่ำงนกัวิจัย อุตสำหกรรม ผูท้รงคุณวุฒิ และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

2. ประชำสมัพนัธ ์สรำ้งควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อสนบัสนุน 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน    

3. เตรียมเอกสำรกำรเงินของหน่วยงำน และดูแลกำรเบิกจ่ำย 

4. จดัเตรียมกำรประชุมนดัหมำยก ำหนดกำรประชุมเตรียมจดหมำยเชิญ และเตรียมรำยงำนกำรประชุม  

5. ติดตำมกำรประชุมและควำมกำ้วหนำ้ของวงกำรวิชำกำรที่เก่ียวขอ้งกับบทบำทหนำ้ที่ของหน่วยงำน 

6. จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรวิจัยโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

7. ท ำฐำนขอ้มูลควำมเชี่ยวชำญของผูท้รงคุณวุฒิ ติดต่อประสำนงำนกับผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภำพงำนวิจยั 

8. ดูแลควำมเรียบรอ้ยของกำรรบั – ส่งเอกสำรของหน่วยงำน 

 



เอกสารประกอบการสมัคร  

- Curriculum Vitae (CV) 

- ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (transcript) ระดบัปริญญำตรี และปริญญำโท 

- ส ำเนำปริญญำบตัรระดบัปริญญำตรีและโท 

- ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น  

- ส ำเนำผลกำรทดสอบทักษะภำษำองักฤษ (ถำ้มี) 

- เอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

 

สถานท่ีปฏิบัติงาน:  

ส ำนกังำนวิจัยนวตักรรมและพนัธมิตร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ 

  

ก าหนดการรับสมัคร   รบัสมัครตัง้แต่บัดนี ้- วนัที่ 30 กันยำยน 2563 

 

วิธีการสมัคร    

1. สมคัรดว้ยตนเอง ที่ส ำนกังำนวิจยั นวตักรรมและพนัธมิตร ชัน้ 7 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี ถ.ประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 

2. สมคัรทำง E-mail ไดท้ี่  คุณขนิษฐำ  สขุพรต  kanitha.suk@kmutt.ac.th  

3. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณมินตำ  เกตุหนองโพธิ์   mintra.ket@mail.kmutt.ac.th  หรือ 

เบอรโ์ทร. 0 2470 618,  06 2751 9191  

 

 

วนัที่ : 23 กรกฎำคม 2563 

โดย : ส ำนกังำนวิจยันวัตกรรมและพนัธมิตร 
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