
WE ARE
HIRING

OPEN POSITIONS
GRAPHIC DESIGNER
STRATEGIC PLANNER

EVENT MARKETING & COMMUNICATION OFFICER
HUMAN RESOURCES OFFICER

GENERAL ADMINISTRATIVE OFFICER

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



ม ีPASSION ในดา้นการศึกษา 
ม ีAGILE MINDSET เป�นผูน้าํและยอมรบัการเปลี�ยนแปลงเพื�อสิ�งที�ดกีวา่ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็
มคีวามมุง่มั�นสูค่วามสาํเรจ็ในระยะยาว ไมล้่มเลิกความตั�งใจง่ายๆ
สามารถเรยีนรูเ้รว็...อยา่กลัวความท้าทายใหม่ๆ
สามารถรบัคําติชมและนาํมาปรบัปรงุพฒันาตัวเองได้
ไมส่นใจขอบเขตงานที�ไดร้บั...แต่ใหใ้สใ่จเป�าหมายภาพรวมของทีม
ชว่ยเหลือสมาชกิในทีมเมื�อจาํเป�นเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายของทีม
พูดตรง ไมอ้่อมค้อม และกล้าพูดถึงป�ญหา
ม ีPEOPLE SKILL ที�ยอดเยี�ยม
มคีวามเต็มใจที�จะคิดและชว่ยกันแก้ป�ญหา

คณุลักษณะหลักที�ต้องการ

สญัญาจา้ง ระยะเวลา 1 ป�
เงินเดอืนตามโครงสรา้งของหนว่ยงาน ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บผลงานและประสบการณ์
หากทํางานครบตามระยะเวลาสญัญาจะไดร้บัการพจิารณาบรรจุเป�นลกูจา้งของ
มหาวทิยาลัยและจะไดร้บัสวสัดกิารตามที�มหาวทิยาลัยกําหนด

หมายเหตุ

WE NEED YOU!
Join Our Team.

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



ดา้นพสัด ุปฏิบติังานดา้นพสัด ุวเิคราะหร์ายละเอียดพสัด ุจดัทําสญัญาซื�อ/จา้ง และปฏิบติั
งานจดัซื�อจดัจา้งตามระเบยีบภาครฐั และงานเบกิจา่ย 
ดา้นสารบรรณและงานเอกสาร ลงทะเบยีนรบั – สง่หนงัสอืราชการภายในและภายนอก
ติดตามและประสานงานภายนอกและภายในสาํนกังาน งานโต้ตอบหนงัสอืราชการ งาน
จดัการเกี�ยวกับการประชุม งานเก็บและรกัษาเอกสารใหเ้ป�นระเบยีบ สามารถค้นหาไดง่้าย
จดัทํา/ปรบัปรงุ/ทบทวนขั�นตอนการปฏิบติังานและคู่มอืปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง
ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที�และความรบัผดิชอบ

มรีะเบยีบวนิยัในการทํางาน มคีวามรบัผดิชอบสงู และสามารถทํางานหลายอยา่งได้
มปีระสบการณด์า้นงานเอกสาร และการจดัซื�อจดัจา้งตามระเบยีบภาครฐั อยา่งนอ้ย 2 ป�
(กรณมีปีระสบการณจ์ะพจิารณาเป�นพเิศษ)
มทัีกษะการใชง้านคอมพวิเตอรใ์นระดบัด ีและสามารถเรยีนรูโ้ปรแกรมใหม่ๆ  ได ้
มทัีกษะในการสื�อสารและมบุีคลิกและมนษุยสมัพนัธด์ ี
สามารถใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทยไดด้ทัี�งการเขยีน การพูด และการอ่าน
สามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีกระบวนการ และแนวทางใหม่ๆ  ไดด้ี
สามารถแก้ป�ญหา การจดัการ การวางแผน และทักษะการวเิคราะหใ์นงานการบรหิารงาน
แผนงานและอื�นๆ ไดด้ี
สามารถทํางานในสภาวะที�มคีวามกดดนัและเรง่ดว่นได้

คณุสมบติั

GENERAL ADMINISTRATIVE OFFICER
นักบรหิารงานทั�วไป

(FULL-TIME) 

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



ออกแบบกราฟ�กดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสรา้งแบรนด,์ สรา้งการรบัรู,้ การออกแบบโลโก้,
โบรชวัร,์ โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ,์ CONTENT สื�อสงัคมออนไลน ์โซเชยีลมเีดยี,
เวบ็ไซต์, การตัดต่อวดิโีอ, การตัดต่อเสยีง, ออกแบบสติ�กเกอรไ์ลน ์เป�นต้น
ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที�และความรบัผดิชอบ

มปีระสบการณด์า้น CREATIVE GRAPHIC DESIGNER อยา่งนอ้ย 1 ป�ขึ�นไป
สามารถใชโ้ปรแกรม ADOBE ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, PREMIERE PRO,
FINAL CUT PRO X, AFTER EFFECTS หรอือื�นๆ ไดเ้ป�นอยา่งดี
มทัีกษะการออกแบบที�หลากหลาย เชน่ DESIGN THINKING, BRAND STRATEGY,
DIGITAL COMMUNICATION เป�นต้น
สามารถออกแบบเวบ็ไซต์หรอืเนื�อหาโดยใช ้WIX และ WORDPRESS ไดเ้ป�นอยา่งดี
มทัีกษะการออกแบบที�สรา้งสรรค์และลํ�าสมยั มคีวามสามารถดา้นการใชส้ ีแบบอักษร
รปูรา่ง และรปูภาพ เพื�อดงึดดูลกูค้า/ผูใ้ช้
มคีวามรูด้า้นการออกแบบ UX/UI (จะพจิารณาเป�นพเิศษ)
สามารถเขยีนสาํเนาโฆษณาหรอืคําบรรยายใต้ภาพได ้(จะพจิารณาเป�นพเิศษ)
มรีะเบยีบวนิยัในการทํางาน มคีวามรบัผดิชอบสงู และสามารถทํางานหลายอยา่งได้
มทัีกษะในการสื�อสารและมบุีคลิกและมนษุยสมัพนัธด์ ีสามารถทํางานเป�นทีมได้
สามารถทํางานในสภาวะที�มคีวามกดดนัและเรง่ดว่นได้

คณุสมบติั

GRAPHIC DESIGNER
นักออกแบบกราฟ�กด้านการตลาดและการโฆษณา 

(FULL-TIME / PART-TIME)

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



ศึกษา วเิคราะห ์และสรปุขอ้มูลคู่แขง่ทางการตลาด
วเิคราะหจุ์ดอ่อนและจุดแขง็ของแบรนดแ์ละผลิตภัณฑ์ ระบุป�ญหาที�เกิด และหาแนวทาง
วธิแีก้ไข
วางแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบติั และกําหนดเป�าหมาย อยา่งต่อเนื�อง และผลักดนัเพื�อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ของหนว่ยงาน
ศึกษาและเก็บขอ้มูลความต้องการของลกูค้า และนาํมาพฒันาปรบัปรงุผลิตภัณฑ์ เพื�อ
ใหต้รงตามความต้องการของลกูค้า/ผูใ้ช้
ออกแบบหรอืสรา้งแคมเปญโปรโมทการขาย ทําแผนการตลาดผา่นสื�อโซเชยีลมเีดยี
มองหาตลาดใหมอ่ยา่งต่อเนื�อง เพื�อวางแผนในการเติบโตหรอืขยายการสรา้งหรอื
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ติดต่อประสานงานหนว่ยงานภายในและภายนอกในการหาลกูค้าเพื�อเชื�อมต่อในการ
พฒันาหรอืขายผลิตภัณฑ์
ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที�และความรบัผดิชอบ

มปีระสบการณท์างดา้นการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด, BUSINESS MODEL,
การคิดต้นทนุค่าใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน อยา่งนอ้ย 2 ป�ขึ�นไป
สามารถวเิคราะหข์อ้มูลองค์กร เพื�อทําแผนการตลาดเชงิรกุ ใหเ้หมาะสมกับความ
ต้องการของผูใ้ช/้ลกูค้า
มคีวามกระตือรอืรน้ในการศึกษาค้นควา้ขอ้มูล มรีะเบยีบวนิยัในการทํางาน มคีวามรบั
ผดิชอบสงู และสามารถทํางานหลายอยา่งได้
มทัีกษะในการสื�อสารและมบุีคลิกและมนษุยสมัพนัธด์ ีสามารถทํางานเป�นทีมได้
สามารถใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทยไดด้ทัี�งการเขยีน การพูด และการอ่าน
สามารถแก้ป�ญหา การจดัการ การวางแผน และทักษะการวเิคราะหใ์นงานการบรหิาร
งานและแผนงานและอื�นๆ ไดด้ี
สามารถทํางานในสภาวะที�มคีวามกดดนัและเรง่ดว่นได้

คณุสมบติั

STRATEGIC PLANNER
นักวางแผนกลยุทธท์างการตลาด 

(FULL-TIME) 

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



วางแผนและดาํเนนิการประชาสมัพนัธทั์�งภายในและภายนอกองค์กรเพื�อเสรมิสรา้งให้
เกิดการรบัรูแ้บรนด ์ผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ที�ดต่ีอองค์กร
บรหิารดแูลการประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อและสงัคมออนไลน ์เชน่ WEBSITE และ SOCIAL
MEDIA ขององค์กร
รวบรวมและเผยแพรข่อ้มูลผา่นสื�อ ออนไลน ์และ ออฟไลน ์หรอืเมื�อมผีูติ้ดต่อขอขอ้มูล
เพื�อจดัทําสื�อประชาสมัพนัธ ์เชน่ ภาพขา่ว บทความ วารสาร หรอืวดีทัีศน ์เป�นต้น
ดาํเนนิการจดัโครงการ/กิจกรรมพเิศษ หรอื กิจกรรมใหม่ๆ  ขององค์กร โดยเนน้ การมี
สว่นรว่มของบุคคลทั�งภายในและภายนอกองค์กร
วางแผนและดาํเนนิการจดักิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวกับการตลาด และกิจกรรมสง่เสรมิการ
ขายทั�งออนไลน ์และ ออฟไลน์
ค้นควา้ จดัหาขอ้มูลเกี�ยวกับป�จจยัต่างๆ เพื�อนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการจดักิจกรรมทางการ
ตลาด เชน่ คู่แขง่ทางการตลาด, ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เป�นต้น
จดัทํารายงานและประเมนิผลการจดักิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมสง่เสรมิการขาย
ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที�และความรบัผดิชอบ

มทัีกษะในการสื�อสารประชาสมัพนัธ ์มคีวามคิด สรา้งสรรค์ มคีวามกระตือรอืรน้ในการ
ทํางาน
ชอบการเปลี�ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพฒันาสิ�งใหม่ๆ  ตลอดเวลา
มมีนษุยสมัพนัธที์�ด ีเป�ดใจ รบัฟ�งความคิดเหน็ของผูอื้�น และสามารถเสนอความคิดเหน็
ได ้ยดืหยุน่ในการทํางาน สามารถทํางานเป�นทีมได้
มคีวามกระตือรอืรน้ในการศึกษาค้นควา้ขอ้มูล มรีะเบยีบวนิยัในการทํางาน มคีวามรบั
ผดิชอบสงู และสามารถทํางานหลายอยา่งได้
มทัีกษะในการสื�อสารและมบุีคลิกและมนษุยสมัพนัธด์ ี
สามารถใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทยไดด้ทัี�งการเขยีน การพูด และการอ่าน
สามารถแก้ป�ญหา การจดัการ การวางแผน และทักษะการวเิคราะหใ์นงานการบรหิาร
งานและแผนงานและอื�นๆ ไดด้ี
สามารถทํางานในสภาวะที�มคีวามกดดนัและเรง่ดว่นได้

คณุสมบติั

EVENT MARKETING & COMMUNICATION OFFICER
นักวางแผนการจดักิจกรรมทางการตลาดและสื�อสารองค์กร

(FULL-TIME) 

02-470-9597,9598

hr.kmuttmc@gmail.com

KMUTT Micro-Credential



งานสรรหาและจดัจา้งบุคคลที�มคีณุภาพเขา้สูอ่งค์กร
จดัหาหลักสตูรการอบรมใหกั้บพนกังาน เพื�อใหบุ้คลากรมศัีกยภาพ และทักษะเพิ�มมากขึ�น
ดแูลผลประโยชนข์องพนกังาน และดแูลดา้นเอกสารต่าง ๆ ใหกั้บพนกังาน ไดแ้ก่ การต่อ
สญัญาจา้ง สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนต่์าง ๆ ที�พนกังานควรจะไดร้บั
สรา้งแรงจูงใจใหกั้บพนกังาน โดยดแูลกิจกรรมต่าง ๆ ใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม เชน่ การ
จดัการท่องเที�ยวประจาํป� หรอืจดักิจกรรมที�จะสรา้งความสมัพนัธอั์นด ีใหเ้กิดในหมู่
พนกังาน (TEAM BUILDING) รวมถึงสรา้งจติสาํนกึใหพ้นกังานรูส้กึเป�นสว่นหนึ�ง และ
รกัในตัวองค์กร
ปฏิบติังานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที�และความรบัผดิชอบ

มปีระสบการณก์ารทํางานดา้นบุคคล ไมน่อ้ยกวา่ 1 ป�
สามารถใหคํ้าปรกึษาใหกั้บพนกังานที�เจออุปสรรค ไมว่า่ในเรื�องของการทํางาน หรอื
เรื�องชวีติสว่นตัว
สามารถเก็บความลับ และดแูลขอ้มูลต่าง ๆ ของพนกังาน เชน่ ขอ้มูลสว่นตัวต่าง ๆ 
มทัีกษะการใชง้านคอมพวิเตอรใ์นระดบัด ีสามารถใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม
MICROSOFT OFFICE และสามารถเรยีนรูโ้ปรแกรมใหม่ๆ  ได ้
มรีะเบยีบวนิยัในการทํางาน มคีวามรบัผดิชอบสงู และสามารถทํางานหลายอยา่งได้
มทัีกษะในการสื�อสารและมบุีคลิกและมนษุยสมัพนัธด์ ี
สามารถใชภ้าษาอังกฤษและภาษาไทยไดด้ทัี�งการเขยีน การพูด และการอ่าน
สามารถแก้ป�ญหา การจดัการ การวางแผน และทักษะการวเิคราะหใ์นงานการบรหิาร
งาน แผนงานและอื�นๆ ไดด้ี
สามารถทํางานในสภาวะที�มคีวามกดดนัและเรง่ดว่นได้
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