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Job Opportunities

IT Business Analyst
Facilitates business users & vendors in
decision making and problem resolutions.

สายบรหิาร

Mobile Platform General Manager
Knowledge of mobile app technologies             
and UX/UI design best practices.
Work on various projects involve the
integration of our marketing platforms              
with other marketing/sales systems.

Digital Marketing General Manager
At least 5 year experiences in online and
digital marketing (PPC, GDN, SNS,
Facebook Ads, Email marketing, SEO, SEM)

ผู้จดัการฝ�ายบรหิารผลิตภัณฑ์
รบัผดิชอบบรหิารจดัการสนิค้า Carbonate                    
& 7 Select ทั�ง Offline และ Online ตอบโจทย์
กลยุทธแ์ละ สอดคล้องกับ Life Style ของลกูค้า โดย
วางแผนและพฒันาสนิค้าใหมเ่ขา้มาหมุนเวยีน

Total Rewards Management
Specialist

Development and design of compensation
packages and policies.

Product Development Manager
(Process Food)

บริหารจัดการ วางแผน กํากับดูแล ควบคุมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั�งปรับปรุงสินค้าเดิม 

ผูจ้ดัการฝ�าย CAFM International
(วศิวกรรมโยธา)
การบรหิารจดัการดา้น Facilities Management

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

E-commerce Operations Manager

Monitor and analyze sales data and
inventory levels to ensure that the supply
meets demand and forecast expected
revenue figures.



Job Opportunities

สายบรหิาร

ผูจ้ดัการทั�วไป 
ด้าน Data Support & Research (Commercial)
การเชื�อมโยงงานวจิยักับงานขอ้มูลป�จจุบนัขององค์กร 
บูรณาการการสรา้งระบบ Smart Report (BI)                     
ใหเ้ป�น Data Intelligent เพื�อสนบัสนนุการวเิคราะห์
วางแผนกลยุทธข์องสาํนกั 
มปีระสบการณ์การวเิคราะห ์Big Data ไมน่อ้ยกวา่ 5 ป� 

Management Trainee 
(Store Operation)

กําหนดเป�าหมาย กลยุทธ ์และวางแผนการบรหิารงาน            
ด้านปฏิบติัการของรา้นค้าปลีก
สรา้งสรรค์และพฒันารปูแบบการทํางานใหทั้นคู่แขง่ขนั
สามารถปฎิบติังานพื�นที�ในต่างจงัหวดั และมใีบขบัขี�               
รถยนต์สว่นตัว

ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชบีรหิาร (AIS)
ประสบการณ์การทํางานสายงานบญัชอียา่งนอ้ย 10 ป�
บรหิารจดัการขอ้มูลทางบญัช ีเชน่ การประมวลผลขอ้มูล,
การจดัการขอ้มูล, การควบคมุขอ้มูลและ                
 รกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล, การจดัทําสารสนเทศ 

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Management Trainee (บญัชสีนับสนนุ)

เขา้รว่มในโครงการพเิศษต่างๆ ตรวจงานและใหค้วามเหน็
สญัญาทางการเงิน และเอกสารอื�นๆ
เขา้รว่มหารอืกับกลุ่มบรษัิท ที�ปรกึษาทางการเงินและกฎหมาย 
สรา้ง Financial Model เพื�อประเมนิผลตอบแทน               
ทางการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ�าย Data Development
กําหนดแนวทางการบรหิารขอ้มูล                               
โดยการสรา้ง Smart Report (BI)

Store Operation Development
Manager

บรหิารโครงการพฒันาระบบงานที�รา้นสาขา                 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ�นและได้ผลลัพธต์ามเป�าหมาย 



เจา้หน้าที�บรหิารผลิตภัณฑ์
วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให ้                        
มคีวามหลากหลาย                  
วเิคราะหข์อ้มูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

Job Opportunities

เจา้หน้าที�สรรหาทําเล (Location)
ทําการเจรจาต่อรองค่าเชา่พื�นที�ในการขยายสาขา

เจา้หน้าที�บญัชี
รวบรวม จดัทํา ตรวจสอบบนัทึกบญัช ีและ
สอบทานรายการทางบญัชี
ประสบการณด์า้นบญัช ี0 - 5 ป�

Online Marketing
Design media to promote and
encorage to accomplish goal.
Follow up competitors strategies 

     such as price of product.

เจา้หน้าที�สถิติ
Develop Data-Driven solution for                
the purposes of business decision
making.

สายสาํนักงาน

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

เจา้หน้าที�จดัซื�อ
จดัหา / จดัซื�อ สนิค้าเพื�อเขา้มาจาํหนา่ยใน                            
รา้น 7-11 รวมถึงติดต่อเจรจาต่อรอง                                 
และเปรยีบเทียบราคาสนิค้า

Content Management
บรหิารจดัการและสรา้งประสบการณที์�ดขีอง
ลกูค้าทั�งชอ่งทาง Offline และ O2O
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยใช ้            
ผสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) 

IT Business Analyst
Facilitates business users & vendors 

     in decision making and problem  
     resolutions.

วศิวกรก่อสรา้ง
ตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานในการก่อสรา้ง
ตรวจรบัการสง่มอบอุปกรณต่์างๆ



เจา้หน้าที�ประสานงาน
ประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
รวบรวมและจดัทําขอ้มูล จดัทํารายงานต่าง ๆ 

HRIS Officer
ดแูลระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรมนษุย์
จดัทําโครงสรา้งขอ้มูลพนกังานบนระบบ HRIS

Job Opportunities
สายสาํนักงาน

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

เจา้หน้าที�สรรหาบุคลากร
วางแผนการสรรหาและคัดเลือก สมัภาษณ ์          
และคัดสรรบุคลากร

เจา้หน้าที� Asset Movement
จดัการทรพัยส์นิเก่าจากรา้นเปลี�ยนอุปกรณ ์IT,
อุปกรณย์กเลิกขาย ฯลฯ
ติดตามเอกสาร Supplier นาํอุปกรณอ์อกและ
เอกสารสง่อุปกรณใ์หร้า้นสาขา 

เจา้หน้าที�บรหิารมาตรฐานและ                 
พฒันาออกแบบกระบวนการทํางาน

วเิคราะหแ์ละกําหนดกระบวนการทํางาน                 
เพื�อสนบัสนนุโครงการกลยุทธข์องบรษัิทฯ 
 และ BSM ที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ

เจา้หน้าที�บรหิารโครงการภมูทัิศน์
วางแผนงานภมูทัิศน ์ออกแบบและจดัต้นไม้

ลงตรวจพื�นที� บรหิารจดัการภาพรวม                             
ใหเ้กิดความเรยีบรอ้ยทั�งดา้นภมูทัิศน,์                    
ความปลอดภัย และงานจราจร

      ตามกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ

กราฟฟ�คดีไซนเ์นอร์
ออกแบบ Graphic Design และตัดต่อ Video
ใชง้านโปรแกรม Adobe Illustrator /
Photoshop



กรุงเทพฯ

สายสาํนักงาน

Supply Chain Manager (Own Brand)

Plan and implement the overall                                 
supply chain strategy.

Financial Analyze Manager

นาํเสนอสภาพคล่องทางการเงิน ทั�งการหมุนเวยีนของ
เงินสด หนี�สนิ หรอืสนิทรพัยภ์ายในองค์กร
จดัทําและนาํเสนอแนวทางของแผนการลงทนุระยะสั�น
ระยะยาว ขององค์กรหรอืโครงการที�ควรรว่มลงทนุ

Job Opportunities

บรษัิท ออลล์ การเ์ดี�ยน จาํกัด 091-004-9140, 8787
บรษัิท ออลล์ นาว แมนเนจเมน้ท์ จาํกัด 082-909-5594

Contact 

ปทุมธานี

ผูจ้ดัการแผนก Inventory
มปีระสบการณด์า้นงาน Inventory 5 ป�ขึ�นไป

ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม 
ซอ่มบาํรุงยานพาหนะและอุปกรณ์คลังสนิค้า

มปีระสบการณ์งานซอ่มบาํรงุยานพาหนะและอุปกรณ์
คลังสนิค้า 5 ป�ขึ�นไป

สายสาํนักงาน



กรุงเทพฯ

Business Development 
Manager

Monitoring sales and identifying
any losses or stock wastage.

Academic Advisor
Welcoming and providing recommended
course information for those interested.

Robotics Trainer
Develop high-quality, student-centered
lesson plans and classroom activities           
for K12 education system in Thailand.

Medical Registration
ประสานงานโรงงานผลิตยาในต่างประเทศใหต้รงตาม               
ที�สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)            
 กําหนดเพื�อใหส้ามารถนาํเขา้มาขายในประเทศไทยได้

Job Opportunities

สายสาํนักงาน สายบรหิาร

Digital Marketing 

Promoting the company's existing
brands and introducing RobotLAB
Thailand to the market. 

(RobotLAB Thailand)

บรษัิท ออลล์ เวลเนส จาํกัด  
091-004-9140, 8787

Contact 

Medical Equipment Technician
Obtain training from medical device
company and cooperation with medical
device company or self-action for
installation, method validation , set up               
and repair Machine Analyzer properly.



Job Opportunities
สายบรหิาร

สายสาํนักงาน

เจา้หน้าที�บญัชี
ดําเนินการตามขั�นตอนและมาตรฐานของการ

วางแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan)                 
และประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

     ตรวจสอบภายใน 

เจา้หนา้ที�จดัซื�อในประเทศ
ดูแลเรื�องการเสนอราคาและการคัดเลือก supplier 

หัวหน้าทีมวศิวกรรมปฏิบติัการ 
(ไฟฟ�า / อิเล็คทรอนิกส)์

มีประสบการณ์ดูแลระบบเครื�องทําความเย็น,              
เครื�องทําความร้อน ไม่น้อยกว่า 5 ป� 
บริหารระบบงาน และบริหาร Supplier ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้า (7-Eleven และ Non 7-Eleven)            

บรษัิท ซพี ีรเีทลลิงค์ จาํกัด 
02-781-6800 กด 1

Contact 

กรุงเทพฯ



ElasticSearch Developer
Preparing reports, manuals and other
documentation related to Vehicle Audit 

      related activities.

IT Project Manager
Project management.
Develop project scope statement and
project management plan.

Cyber Security Specialist
Primarily responsible for maintaining                 
of business information.

นนทบุรี

Solution Architecture
Define IT technical solution to support 

     business requirements comply with 
     CP ALL enterprise architect to develop  
     solution design documents includes.

Enterprise Architecture
จัดทํา High-Level IT Solution Design 

     โดยพิจารณาทางเลือกผลกระทบต่อระบบงาน     
     นโยบาย และแผนการพัฒนา IT ของบริษัท 
    

IT Specialist, Retail
Troubleshooting problems with MOP.
Collaborating with internal teams or
vendors to execute projects. 

IT Development Support Specialist
Takes and manages requests that come
in by phone, email or through the support
ticketing system. 

IT Specialist, Quality Control & Testing
Prepare and implementing quality
assurance policies and procedures.
Performing routine inspections and 
 quality tests. 

Job Opportunities
สายบรหิาร

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
02-071-9413 , 9451

Contact 



Job Opportunities
สายสาํนักงาน

Full Stack Developer –
Simplified Data Service (AI/ML)

Preparing reports, manuals and other
documentation related to Vehicle Audit 

      related activities.

นนทบุรี

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
02-071-9413 , 9451

Contact 

Development operations
Design & implement applications related      
to DevOps project. 
Maintain an infrastructure to ensure
system stability.

Solution Architecture / Enterprise
Architecture

Working for architecture roadmap in 
      developed digital transformation of 
      mining and power industry.

Data Scientist 
Apply machine learning in core areas
to meet business requirements and
drive business growth.

Robotic Process Automation
Developer (RPA)

Responsible for understanding the 
      current process design document                  
      and perform the implementation.



Job Opportunities
สายสาํนักงาน

นนทบุรี

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
02-071-9413 , 9451

Contact 

Software Engineer 

 Application development and get 
       requirements from user to design,                     
       coding, test, deploy and technical 
       documents & use manual.

(Java, C#.Net, JavaScript, NodeJS, React)
Project Manager 

Manage overall IT projects                        
 (Software, Hardware and Implement)
including planning, budgeting,
manpower plan, coordination, execution,
control to achieve project within timeline. 

Full Stack Developer  
Research and analyze existing
functionalities of the systems /
applications, work together with the
team to design, develop, test, deploy
and technical documents.  

Business Analyst
ประสานงานเพื�อนาํ IT Solution ที�คัดเลือกมา
implement และสง่มอบ solution ใหกั้บ
Business User ได้ตาม scope และแผนงาน              
ที�ได้รบัมอบหมาย

System Analyst 
Develop and Analysis by user specific
requirement
At least 5 years’ experience in software
development, programming or coding. 



กรุงเทพฯ

Job Opportunities

สายบรหิารสายสาํนักงาน

Account Executive 
(Insurance, Finance)

วางแผนการ สรรหาผู้ว่าจ้าง (Client) 
    ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

Programmer
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / เว็บไซต์ /

     เว็บเซอร์วิสด้วยภาษาต่างๆ เช่น Java Spring,   
     Strust2, Angular, Node.js, React, C#.net, 
     PHP หรือภาษาอื�นๆ

Senior Java Programmer
Perform unit test, integrate test 

     and performance test.

IT Solution Manager
วิเคราะห์กระบวนการทํางานและออกแบบปรับปรุง
กระบวนการทํางานะระบบสารสนเทศ ผ่านกลยุทธ์
ด้าน Digital เช่น FinTech / Payment Gateway

Commercial Manager (Insurance)
วางแผนการตลาด วิเคราะห์ บริหารจัดการงานขาย 
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี�ยวกับธุรกิจการประกันภัย 

Advertising & Promotion Manager
กําหนดกลยุทธ์ แผนงานด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เพื�อให้สอดคล้อง           
กับวัตถุประสงค์และเป�าหมายขององค์กร 

บรษัิท เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ จาํกัด 
02-071-2267

Contact 

IT Development Manager
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
ศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในตลาด 



กรุงเทพฯ

Warehouse Manager
Overseeing basic operations, such as
receiving, warehousing, distribution and
maintenance of products.

Transport Operation Manager
Good understanding of transportation,
warehouse, 3PL or logistics service
provider business.

Transport Solution Manager
Accountable for mid-mile,                 
last-mile, warehouse product
developments to fulfill customer
requirement at competitive cost.

Job Opportunities

Key Account Manager

Manage sales pipeline, set priority and
ensure conversion rate to deliver healthy
sales pipeline.

สายบรหิาร

บรษัิท ออลล์ นาว โลจสิติกส ์จาํกัด 
082-909-5594

Contact 



กรุงเทพฯ

Vendor Acquisition Manager
Connection for sourcing and all
experience in core functions. 
Vendor Acquisition should have               
the ability to identify channels             
 for seeking a potential vendor.

HR Section Manager
Support end to end recruitment processe
Source and recruit potential candidates
by using databases, social media etc.

Product Owner (PO) 
(Chinese speaking)

Plan and execute development of our
application suite.
Collaborate with UI/UX designers on
application features.

Job Opportunities

บรษัิท ออลล์ นาว โลจสิติกส ์จาํกัด 
082-909-5594

Contact 

เจา้หน้าที� IT Support
Support หนว่ยงานที�มปี�ญหาการใชง้านระบบ          
 หรอืงานที�เกี�ยวขอ้งกับ IT

เจา้หน้าที�บรหิารระบบคณุภาพ ISO
รวบรวม จดัเก็บ วเิคราะห ์และตรวจติดตาม

      ความถกูต้องของขอ้มูลดัชนชีี�วดัและโครงการต่างๆ
      ที�แต่ละหนว่ยงานนาํสง่ (Audit KPI) 

เจา้หนา้ที� Last Mile Operation
Arrange the delivery route for the delivery
driver to be effective.
Take care of the delivery of the goods for
the delivery staff to be done in a neat.

Programmer
พฒันาโปรแกรมที�ได้รบัมอบหมาย
พฒันา API เพื�อติดต่อกับสว่นงานอื�นๆ 
มพีื�นฐานการใชภ้าษา เชน่ ASP.NET With C#,
JavaScript, SQL, API.NET Core (With C#) 

สายสาํนักงาน

Sale Executive
เขา้พบลกูค้าและประชุมเพื�อชี�แจงขอ้มูลขา่วสาร

สามารถขบัขี�รถยนต์และมใีบอนญุาตขบัขี� 
      รบัฟ�งขอ้คิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากลกูค้า



ปทุมธานี

Job Opportunities

บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด 02-071-3415
Contact 

สายสาํนักงาน

พนกังาน Sales Support

จดัทํากลยุทธก์ารเพิ�มยอดขาย, การวางแผนการขาย
และการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย 
สามารถปฏิบติังานนอกพื�นที�หรอืต่างจงัหวดัได้

ผูจ้ดัการฝ�ายบรหิารระบบ LEAN
กําหนดกลยุทธด้์านบรหิารระบบ LEAN มองหาป�จจยั             
ที�มผีลกระทบต่อการผลิต การตลาด โดยจดัทําตาม
แนวทาง TQM TPM ISO และ LEAN 

สายบรหิาร

เจา้หน้าที�การตลาดบรหิารผลิตภัณฑ์
ดําเนนิการบรหิารกลยุทธ ์วเิคราะหก์ารตลาด                
วเิคราะหข์อ้มูลคู่แขง่ และกลยุทธต่์างๆ รวมถึง               
การบรหิารผลิตภัณฑ์ ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยต่างๆ

เจา้หน้าที�ขายต่างประเทศ

ดําเนนิการติดต่อประสานงานกับลกูค้า                                   
และหนว่ยงานต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ
มทัีกษะด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาญี�ปุ�น

เจา้หน้าที�คลังสนิค้า, เจา้หนา้ที�จดัสนิค้า
ความคมุดแูล การโหลดสนิค้าเพื�อสง่มอบใหกั้บรถขนสง่
อยา่งถกูต้องครบถ้วนสมบูรณแ์ละทันเวลาการสง่มอบ
สามารถปฏิบติังานเป�นกะได้

เจา้หน้าที�จดัซื�อ

ดําเนนิการด้านจดัซื�อ จดัจา้ง เกี�ยวกับงาน                  
วสัดสุิ�นเปลือง, สารเคม ีและ supply used อื�นๆ 



กรุงเทพฯ / ปทุมธานี

Job Opportunities

บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด 02-071-3415
Contact 

สายสาํนักงาน

Production / RD / QA / QC
ดําเนนิการด้านประกันคณุภาพ การควบคมุการผลิต
และพฒันาผลิตภัณท์

เจา้หน้าที�วศิวกรไฟฟ�า

ดําเนนิการควบคมุงานก่อสรา้งในสว่นของระบบไฟฟ�า
ควบคมุและอํานวยการงานติดตั�งระบบ Solar rooftop
มใีบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุด้านวศิวกรรมไฟฟ�า

เจา้หน้าที�พฒันาระบบ TQM
ดําเนนิการจดักิจกรรมสง่เสรมิ TQM ต่างๆ               
ดําเนนิการควบคมุและติดตามการสื�อสารด้าน TQM
ภายในระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน

 เจา้หน้าที�พฒันาโปรแกรม
วเิคราะห ์ออกแบบ พฒันาระบบ และการจดัเก็บขอ้มูล               
เพื�อพฒันาโปรแกรม
มคีวามรูใ้นระบบฐานขอ้มูล (SQL server)
ปรบัปรงุ แก้ไข ดแูลระบบใหพ้รอ้มใชง้านใหม้ปีระสทิธภิาพ

เจา้หนา้ที�ทรพัยากรบุคคล
ดําเนนิการในด้านต่างๆ ของงานทรพัยากรบุคคล             
เชน่ งานสรรหา งานแรงงานสมัพนัธ ์กิจกรรมสมัพนัธ์
งานฝ�กอบรม และงานบรหิารค่าตอบแทน 

เจา้หน้าที�สนบัสนุนกลยุทธอ์งค์กร
วเิคราะหข์อ้มูลระดับมหภาค ระดับอุตสาหกรรมทั�งเชงิ
ปรมิาณ และเชงิคณุภาพ
จดัทํากลยุทธข์ององค์กร พฒันาขั�นตอนและ
กระบวนการวเิคราะหข์อ้มูล



นนทบุรี

Job Opportunities

บรษัิท ทเวนตี�โฟร ์ชอ้ปป�� ง จาํกัด
02-071-4166

Contact 

Business Analyst
Gathering / Develop business requirement
from clients.
Toeic 750+

สายสาํนักงาน

Online Marketing

บรหิารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที�ได้รบัมอบหมาย
สรา้งและรกัษาความสมัพนัธกั์บบรษัิทคู่ค้า
วเิคราะหข์อ้มูลการตลาดออนไลนข์องกลุ่มผลิตภัณฑ์

เจา้หน้าที�บรหิารผลิตภัณฑ์

วางกลยุทธ ์และทําแผนการตลาดออนไลน ์                           
เชน่ SEO, Social Network และเวบ็บอรด์ต่างๆ
ดแูลภาพรวมและแนวทางการจดัทําเนื�อหาเวบ็ไซต์

Web Master

ติดต่อประสานกับ Supplier หรอืคลังสนิค้า และ
หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหล้กูค้าได้รบัสนิค้าตาม
ความต้องการและคณุภาพได้มาตรฐาน

เจา้หน้าที�จดัซื�อ

ดแูล และบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ รวมทั�งจดัทํา                     
ระบบฐานขอ้มูลสนิค้า
ออกแบบหนา้เวบ็เพจสาํหรบังาน Web E-Commerce



กรุงเทพ / นนทบุรี / เพชรบุรี / ชลบุรี 

Job Opportunities

สายสาํนักงาน

วทิยาลัยเทคโนโลยปี�ญญาภิวฒัน ์02-821-2559
Contact 

ครูกลุ่มสาระ 
(การตลาด / สงัคมศึกษา / คอมพวิเตอร)์

กํากับดแูลการสอนรายวชิาที�ได้รบัมอบหมาย
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตามเกณฑ์เกี�ยวขอ้งกับ             
การเรยีนการสอน

ครูผูช้ว่ยประจาํศูนยก์ารเรยีนฯ  (TA)
(สะพานควาย / พระราม 2 / รงัสติ / 
เพชรบุร ี/ ชลบุร ี)

ติดตามใหคํ้าปรกึษา แนะนาํ และแก้ไขป�ญหา              
การฝ�กอาชพีในสถานประกอบการใหกั้บนกัเรยีน
จดัทําเอกสารและประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน 

เจา้หนา้ที�ประสานงาน สาํนกัความรว่มมอื
ประสานงานระหวา่งศูนยก์ารเรยีนภายในกรงุเทพ,
ภมูภิาคและหนว่ยงานภายนอก
ตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยต่างๆ



นนทบุรี / ภูเก็ต 

สายสาํนักงาน

Software Developer

สามารถจดัเก็บความต้องการ ออกแบบเวบ็ไซต์
     ตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารได้

เจา้หนา้ที�ทรพัยากรบุคคล

ดําเนนิการสรรหาพนกังานตามความต้องการขององค์กร
ดําเนนิการดา้นผลตอบแทนเงินเดือนและค่าจา้ง
ดําเนนิการดา้นสวสัดิการและกิจกรรมต่างๆ 

Job Opportunities

บรษัิท ป�ญญธารา จาํกัด 02-071-6127
Contact 

วทิยากร ประจาํศูนยภ์เูก็ต

วางแผนและดําเนนิการจดัฝ�กอบรมตามแผน

รว่มออกแบบหลักสตูรฝ�กอบรมใหส้อดคล้องกับ
กลยุทธแ์ละนโยบายการดําเนนิธุรกิจ

     ที�วางไวแ้ละสรปุขอ้มูลการจดัฝ�กอบรม

http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form
http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form


นนทบุรี / ชลบุรี

Job Opportunities
สายบรหิาร

( หลักสตูรภาษาจนี )
ผูอํ้านวยการหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต / บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต
ผูอํ้านวยการหลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิตสาขาบรหิารธุรกิจ / สาขาวชิาการจดัการทางการศึกษา 
รองผูอํ้านวยการหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต / ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตสาขาบรหิารธุรกิจ

กํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและติดตามสถานะนักศึกษา

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
02-855-1213

สายสาํนักงาน

ผูอํ้านวยการหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนเิทศศาสตร์
พิจารณางานกิจกรรมนักศึกษา และบริการวิชาการ
ร่วมพิจารณาอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษในรายวิชา เตรียมข้อมูลอาจารย์พิเศษ                                                   
เพื�อนําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

Chef ครวัรอ้น (รา้นอาหาร chef’s kitchen)
รว่มวางแผนเมนอูาหารและกํากับดแูลการเตรยีมการ
ในหอ้งครวัใหเ้รยีบรอ้ย
วุฒกิารศึกษา ปวช. ขึ�นไป

Programmer ด้าน Application
จัดเก็บความต้องการ ออกแบบโครงสร้างของ
เว็บไซต์และพัฒนาตามที�ได้รับมอบหมาย

IT Support (ประจาํการจงัหวดัชลบุร)ี 

ดูแลการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Support              
งานด้าน Client ทั�งระบบ Hardware และ
Software



Job Opportunities

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
02-855-1213

สายสาํนักงาน

อาจารยด้์านการพยาบาล 
(พยาบาลเด็ก / พยาบาลผดงุครรภ์ / พยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ /                                                          
พยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ / พยาบาลชุมชน / พยาบาลด้านบรหิารการพยาบาล)

วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ�นไป 
ดูแลการเรียน การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทํางานพยาบาล หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน

อาจารยด้์านบรหิารธุรกิจ 

รบัผดิชอบด้านงานสอนในระดบัชั�นปรญิญาโท
และรบัผดิชอบด้านงานวจิยั

( การจดัการ / การขาย / การบรหิารเชงิกลยุทธ์
 การตลาดดิจทัิล / การเป�นผู้ประกอบการ )

ครูกลุ่มสาระ
(คณิตศาสตร ์/ ภาษาไทย / แนะแนว)

ดแูลงานสอนนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี                
 และเป�นที�ปรกึษาใหน้กัศึกษา 

นนทบุรี / ชลบุรี


