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การรวมตัวครั้งสำาคัญของนักวินิจฉัยสถานประกอบการ

	ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	SMEs	

ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการปี	2554

ธนาคาร
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทีม่คีวามต้องการในการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบ
การ SMEs ให้มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการธรุกจิได้อย่างเข้มแขง็ เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนมอีตัรา

การอยู่รอดสูงและสามารถแข่งขันในตลาดการค้าสากล ตามภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเงินและส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs และภารกิจที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดท�า “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อ
ด�าเนินการส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ  โดยการวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาแนะน�าเฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�าให้ผู้
ประกอบการเห็นถึงสถานะที่แท้จริงของกิจการและตระหนักถึงการน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการพัฒนาปรับปรุงกิจการในด้านต่างๆ มาก
ขึ้น เช่น ด้านการผลิตและ/หรือด้านการบริการ ด้านการตลาด  ด้านบัญชีการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น อันจะน�า
ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ  กิจการมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและความมั่นคงมากขึ้น ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
ตลอดจนมผีลการด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดบัท่ีสูงเหนือคูแ่ข่งทางธรุกจิ สามารถขยายกจิการ เกดิการลงทนุเพิม่ ต่อยอดธรุกจิให้เจรญิเตบิโตก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

ซึ่ง “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs” ได้สอดคล้องกับทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือน�าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่มีความช�านาญในด้านการจัดหลักสูตร
การสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การพัฒนานักวินิจฉัยและให้ค�าแนะน�าสถานประกอบการ การให้บริการวินิจฉัยและ
ให้ค�าปรกึษาแนะน�าสถานประกอบการ การพฒันาทีป่รกึษา การให้บรกิารในการค�าปรกึษาสถานประกอบการ ตลอดจนความเชีย่วชาญในการ
ผลิตต�าราและวารสารทั้งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพ อันยังประโยชน์แก่บุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
พัฒนาทั้งทักษะ เทคนิคและกระบวนการในการบริหารการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้ SMEs มีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่าง ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ในการด�าเนนิกจิกรรม
ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs”
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1. พนักงานศูนย์แปล  จ�านวน  1 อัตรา   

หน้าที่หลัก
1. ประสานงานระหว่างลกูค้ากบัผูแ้ปลและล่าม ตรวจเชค็เอกสารทีไ่ด้รบั

จากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า
2. ประเมินงานแปล

2. พนักงานประสานงานคอร์สภาษาญี่ปุ่น   จ�านวน  1 อัตรา   

 หน้าที่หลัก
ดูแลรับผิดชอบคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นและประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน

3. พนักงานประสานงานธุรกิจการศึกษา   จ�านวน  1 อัตรา   

 หน้าที่หลัก
1. ดูแลงานแฟรนไชส์โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

➠	คุณสมบัติ ต�าแหน่งที่ 1-3
1.  อายุ ไม่เกิน 30 ปี  
2.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.  พูด-อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสื่อสารได้ มีใบสอบวัดระดับภาษา

ญี่ปุ่น ระดับ N4
4.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและอินเทอร์-

เน็ตได้ในระดับดี
6.  มีทักษะด้านการประสานงาน   

4. หัวหน้าแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ (วารสารวิชาการ) จ�านวน 1 อัตรา   

 หน้าที่หลัก
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. วางแผนการด�าเนนิกจิกรรม ตดิตาม ดแูลในด้านการขายโฆษณาและ

งานสมาชิก
3. จัดท�าแผน Promotion รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของแผนก
คุณสมบัติ
1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เข้าใจในธุรกิจ 

สิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี

5. พนักงานบัญชี   จ�านวน  1 อัตรา      
 หน้าที่หลัก

1. จัดท�าทะเบียนสินทรัพย์
2. ตัด Stock วัสดุส�านักงาน
3.  ตรวจการบันทึกบัญชีรายได้ 
คุณสมบัติ
1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.  มีความรู้ด้านบัญชีสินทรัพย์
3.  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office (Word, Excel, Power Point) 

เครื่องค�านวณเลข และเครื่องใช้ส�านักงานได้ดี

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพิ่มเติม 

ดังนี้

ประก
าศ

รับสมัครงา
น

6. Programmer  จ�านวน  1 อัตรา      

 หน้าที่หลัก
พัฒนาระบบ โดยอาศัยโครงข่าย Internet, ระบบ Voip

 คุณสมบัติ
1.  อายุไม่เกิน 30 ปี  
2.  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง
3.  มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา ASP.NET,(VB, C#), 

ASP, PHP 
4. มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล My SQL, Access, SQL Server
5. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ E-Learning จะได้พิจารณาเป็น

พิเศษ
7. พนักงานสอบเทียบ    จ�านวน  2 อัตรา   
 หน้าที่หลัก

1.  ด�าเนินการสอบเทียบ / ปรับเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานก�าหนด
2.  ดูแลและรักษา ซ่อมบ�ารุง ปรับปรุงเครื่องมือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน
3.  จัดท�าทะเบียนประวัติเครื่องมือสอบเทียบ

 คุณสมบัติ
1.  อายุไม่เกิน 30 ปี  
2.  วฒุกิารศกึษาระดบั ปวส. หรอืปรญิญาตร ีสาขาไฟฟ้า, อเิลก็ทรอนกิส์, 

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3.  มีทักษะช่าง ความละเอียดรอบคอบและมีความอดทนต่อการท�างาน
4.  มีความรู้เรื่องเครื่องมือสอบเทียบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ: 

1. ทุกต�าแหน่งต้องมีผลการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5 
2. ต�าแหน่งที่ 1-5 ปฏิบัติงานที่ ส�านักงานสุขุมวิท 29 
3. ต�าแหน่งที่ 6-7 ปฏิบัติงานที่ ส�านักงานพัฒนาการ 18

สมาคมฯ ขอต้อนรับผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะพร้อมเติบโตกับสมาคมฯ 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เหมาะสม 

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมาย หรือ e-mail มายัง

คุณปรัชญาณี สุชินญาพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18  ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ

เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 255 หรือ 0 2258 0320 ต่อ 1116 

E-mail: career@tpa.or.th หรือ  www.tpa.or.th/hr/




