
 

 

 

 

 

   ประกาศสำนักเคเอกซ/ 

เร่ือง การรับสมัครพนักงาน 

 

 

ด#วยสำนักเคเอกซ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี มีความประสงค/รับสมัครบุคคลเข#าบรรจุเปBนพนักงานของ

สำนักเคเอกซ/ จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตำแหน<ง อัตราเงินเดือน และสวัสดิการท่ีจะไดEรับ 

1.1 ตำแหนIงท่ีจะบรรจุและแตIงต้ัง ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก 

1) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ  จำนวน   2    อัตรา 

 

2. หนEาท่ีรับผิดชอบ 

ตามเอกสารแนบ 

 

3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูEมีสิทธ์ิสมัคร 

3.1 เปBนผู#ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังน้ี 

(1) มีอายุไมIน#อยกวIา 18 ปW และไมIเกิน 60 ปWบริบูรณ/ 

(2) ไมIเปBนผู#ดำรงตำแหนIงทางการเมือง กรรมการ หรือเจ#าหน#าท่ีในพรรคการเมือง 

(3) ไมIเปBนผู#มีหน้ีสินล#นพ#นตัว 

(4) ไมIเปBนบุคคลล#มละลาย 

(5) ไมIเปBนผู#มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรIองทางศีลธรรม 

(6) ไมIเปBนคนไร#ความสามารถ หรือคนเสมือนไร#ความสามารถหรือมีจิตฟabนเฟcอนไมIสมประกอบ หรือมีกาย

หรือจิตใจไมIเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน#าท่ีได# 

(7) ไมIเปBนโรคติดตIอตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนด 

(8) ไมIเปBนผู#อยูIระหวIางถูกพนักงาน พักราชการ หรือส่ังให#หยุดงานเปBนการช่ัวคราว ในลักษณะเดียวกันกับ

พักงานหรือพักราชการ 

 (9) ไมIเปBนผู#เคยได#รับโทษจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให#จำคุก เว#นแตIเปBนโทษสำหรับความผิดที่ได#

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (10) ไมIเปBนผู#เคยถูกลงโทษไลIออก ปลดออก หรือให#ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนIวยงานอื่น เพราะ

กระทำผิดวินัย 

 

3.2 เพศชายต#องผIานพ#นการเกณฑ/ทหารมาแล#ว และมีใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการท่ีรับรอง

วIาเปBนผู#พ#นภาระในการรับราชการทหาร 



 

 

4. หลักฐานการสมัคร 

   1) รูปถIายหน#าตรง ไมIสวมหมวก 1 รูป 

   2) สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ 

   3) สำเนาทะเบียนบ#าน  1 ฉบับ 

   4) สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 

   5) ประวัติการทำงานโดยละเอียด 

   6) หนังสือรับรองการผIานงาน / ความสามารถพิเศษ (ถ#ามี) 

   7) ใบสมัครตามเอกสารแนบท#ายประกาศ 

 

5. วัน เวลา การรับสมัคร 

   ต้ังแตIบัดน้ี - วันท่ี 18 กุมภาพันธ/  2565  เวลา 08.30 – 17.00 น. (ตามเวลาราชการ) 

 

6. สถานท่ีรับสมัคร / สัมภาษณ/ 

                   สำนักเคเอกซ/ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ/ ถนนกรุงธนบุรี แขวง

บางลำภูลIาง เขตคลองสาน กทม. 10600  โทร: (+66)2 – 4707997 หรือสIงใบสมัครได#ท่ี 

E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th 

 

7. การพิจารณาคัดเลือก  

                 สำนักเคเอกซ/จะแตIงต้ังคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเพ่ือดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจาก 

      7.1 ข#อมูลใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร 

      7.2 คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกจะพิจารณาข#อมูลของผู#สมัครตามข#อ 7.1 และเอกสารประกอบการรับ

สมัคร ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาสัมภาษณ/ตามวัน เวลา และสถานที ่ซึ ่งแจ#งให#ทราบตIอไป โดยผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือวIาเปBนท่ีสุด และผู#สมัครจะต#องยอมรับในผลการตัดสินดังกลIาว 

  

  จึงประกาศให#ทราบโดยท่ัวกัน 

 

           ประกาศ ณ วันท่ี 17  มกราคม 2565  

 

 

 

             

                       ( ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล) 

              ประธานเจ#าหน#าท่ีบริหารสำนักเคเอกซ/ 

 

 

 

 



 

ตำแหน<ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

สาระสำคัญของงานโดยสรุป 

ปฏิบัติงานด#านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู#ประกอบการ สร#างความรIวมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน

ด#านการติดตIอประสานงานกับผู#ประกอบการท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาธุรกิจ เน#นธุรกิจตIางประเทศ ได#แกI เวียดนาม สิงคโปร/ 

ญี่ปุ�น เปBนต#น และเปBนทีมงานที่ปรึกษาผู#เช่ียวชาญ รวมถึงการบริหารองค/กรให#สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน/และพันธกิจ

องค/กร สามารถออกแบบหลักสูตรและงานสื่อเพื่อพัฒนาผู#ประกอบการได# งานสร#างระบบฐานข#อมูลให#กับหนIวยงาน เพ่ือ

เก็บข#อมูลตIาง ๆ อยIางเปBนระบบ และสามารถนำข#อมูลมาใช#ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมให#ความรู#องค/รวมพัฒนาเชิง

ความคิด และนวัตกรรม เพ่ือสIงเสริมให#ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและย่ังยืน  

หนEาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตEองปฏิบัติ 

1. ติดตIอประสานงานกับเจ#าหน#าท่ีหรือผู#ประกอบการท่ีต#องการพัฒนาธุรกิจ 

2. ตรวจสอบปaญหาสถานประกอบการท่ีต#องการพัฒนาธุรกิจเพ่ือเสนอข#อเสนอโครงการ 

3. นำโจทย/ผู#ประกอบการต#องการพัฒนามาปรึกษาผู#เช่ียวชาญ 

4. ออกแบบหลักสูตรและงานส่ือสาร เพ่ือพัฒนามาปรึกษาผู#ประกอบการในด#านตIางๆ 

5. ออกแบบและสร#างระบบฐานข#อมูลภายในหนIวยงาน 

6. ประสานงานในการจัดกิจกรรมให#ความรIวมมือ สนับสนุนและให#บริการหนIวยงานทั้งภายในและภายนอก โดย

รIวมกันออกแบบกิจกรรมสIงเสริมและพัฒนาผู#ประกอบการ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข#องตามท่ีรับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำนักเคเอกซ* 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล:าธนบุร ี

ใบสมัครงานพนักงานเคเอกซ* 

 

ตำแหนIง...................................................................สังกัด .........ฝ�ายพัฒนาผู#ประกอบการนวัตกรรม....................... 

ช่ือและนามสกุล 

(ภาษาไทย)……......……………………………………………………….……………………….   เพศ………………………………………... 

Name and surname Sex 

(English)……….………………………………………………………………………………………………………………….……………………..  

วันท่ีเกิด……………………………………………… ปaจจุบันอายุ……………ปW ภูมิลำเนา…………………………………………………..  

Date of  birth Age Place of  birth 

เช้ือชาติ………………  สัญชาติ………………  ศาสนา…………..…… บัตรประจำตัวเลขท่ี…………………………………….….. 

Race Nationality Religion I.D. card or Passport No: 

ออกให# ณ……………………………………………………………… หมดอายุวันท่ี…………………………………………………….……..  

issued at Expired date 

ท่ีอยูIท่ีบ#าน……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..  

Home address……………………………………………………………… โทรศัพท/ / Tel………………………………………………..  

ท่ีอยูIท่ีทำงาน ……………………………………………………………………………………………………………................................... 

Office address………………………………………………………………  โทรศัพท/ / Tel……………………....................……….. 

E-mail address…………………………………………………………………………………..…........................................…………… 

สถานภาพสมรส ⃞ โสด ⃞ แตIงงาน ⃞ หยIางร#าง / แยกกันอยูI 

Marital Status Single Married Divorced / Separated 

ช่ือคูIสมรส………………………………………  สัญชาติ………...........…… ศาสนา…….......…...…… อาชีพ………......…………….. 

spouse's name and address Nationality Religion Occupation 

 

ติดรูปถ(าย 



สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………….............................................….. 

Company's name and address 

จำนวนบุตร………………………คน อายุบุตรเรียงตามลำดับ (1)………… (2)………… (3)………… (4)………… 

No. of  children Ages of  children respectively 

ประวัติการศึกษา 

Education 

สถานศึกษา 

College or University Attended 

พ.ศ. / Year 

(from/to) 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก 

Degree and Major 

GPA 

………………………………………………….……………………… ……………. ………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

. 

………… 

…………………………………………………………………………………

……………….…………………………… 

……………. ……………………………………………………….…………

………………………………………………….. 

………… 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………… 

……………. ………………………………………………………….………

………………………………………………….. 

………… 

…………………………………………………………………………………

….………………………………………… 

……………. ……………………………………………………….…………

………………………………………………….. 

………… 

 

ประวัติการทำงาน (ใหEเรียงลำดับจากงานปjจจุบัน) 

Experience record (Please begin with your present or most recent employment) 

ตำแหนIง 

Job Title 

ช่ือสถานท่ีทำงาน 

Employer 

ระยะเวลาทำงาน 

Dates of 

Employment 

หน#าท่ีโดยสังเขป 

Job Description 

ช่ือผู#บังคับ 

บัญชา 

Supervisor's 

name 

เงินเดือน 

salary 

เหตผลของ

การลาออก 

reason for 

leaving 
…………………. ……………………… ………………… ……………………… ……………… ………. …………….. 

…………………. ……………………… …………………. ……………………… ……………… ………. …………….. 
…………………. ……………………… ………………… ……………………… ……………… ………. …………….. 

…………………. ……………………… …………………. ……………………… ……………… ………. …………….. 
…………………. ……………………… ………………… ……………………… ……………… ………. …………….. 

…………………. ……………………… …………………. ……………………… ……………… ………. …………….. 
…………………. ……………………… ………………… ……………………… ……………… ………. …………….. 

…………………. ……………………… …………………. ……………………… ……………… ………. …………….. 

 

 

 

 

 



ความสามารถพิเศษ / ความชำนาญ / รางวัลท่ีได#รับ 

Professional Affiliations / Awards and Honors 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

งานอดิเรก / กิจกรรมท่ีเคยเข#ารIวม / กิจกรรมท่ีสนใจ 

Hobby / Activities 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

ความรู(ภาษาต,างประเทศ  (ดีมาก /  ดี  / พอใช( /  อ,อน) 

Language (Please indicate Excellent, Good, Fair, Poor) 

ภาษา / Language ฟ?ง / Listening พูด / Speaking อHาน / Reading เขียน / Writing 

ไทย Thai 

English 

……………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

  

รายช่ือบุคคลท่ีสามารถใหaคำรับรองไดa  References 

…………………………………………………………………………………. โทรศัพทg / Tel: ………………………………………….   

เก่ียวขaองเปlน ................................... ท่ีทำงาน/ท่ีอยูH ……………………………………………………………………… 

Relationship    Address 

 



ถaาไดaรับการคัดเลือกเขaามาทำงานในสำนักเคเอกซg ทHานพรaอมหรือไมH อยHางไร 

How soon can you start if accepted for employment? 

      ⃞ พรaอมท่ีจะเปlนพนักงานสำนักเคเอกซgไดaทันที As soon as required 

      ⃞ มีขaอผูกพันตaองทำงานท่ีเดิมจนถึงวันท่ี Contract with the former employer until …………………… 

 

เงินเดือนท่ีคาดหวัง Proposed Salary (โปรดระบุ)                                  

ความตaองการอ่ืนๆ Other (โปรดระบุ)                                                              

 

ขอรับรองวHาขaอความขaางตaนเปlนความจริงทุกประการ 

I hereby certify that all the statements made in this application for employment are true and correct 

 

(ลงช่ือ)………………………………………………..ผูaสมัคร 

Applicant's signature 

วันท่ีย่ืนใบสมัคร Dated............/.............../................. 

 

 


