ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคสังคม ในการสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยซึ่งอาศัย
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย
โดยเน้นความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก อุทยานฯ ทาหน้าที่บริหารจัดการอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน และสนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่รอใช้
บริการอยู่เป็นจานวนมาก กลไกการดาเนินงานอุทยานฯ เป็นลักษณะกึ่งธุรกิจ มีความคล่องตัวมีทีมบริหารเป็น
คณาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว ขยัน อดทน และมีความคิด
สร้างสรรค์ร่วมงานกับเราเพื่อพัฒนาบริการของอุทยานฯ ให้เทียบเท่าสากล และสร้างสรรค์ผลงานที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ และประเทศต่อไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขยายฐานองค์กรของอุทยานฯ ดังนี้
ก. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler)
2. ตาแหน่งวิศวกร
3. ตาแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร

(ดังเอกสารแนบ 1)
(ดังเอกสารแนบ 2)
(ดังเอกสารแนบ 3)

ข. วิธีกำรสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบ
สมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอำทิตย์ที่ 26 กันยำยน 2564

ค. เอกสารหลักฐาน...
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ค. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องแนบในกำรสมัคร (ให้นำเอกสำรมำส่งในวันสอบ)
ผู้สมัครจะต้องสแกนไฟล์เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
1 ฉบับ
2. สาเนาเอกสาร Transcript
1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 3x4 ซม.
1 รูป
6. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
1 ฉบับ
ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบข้ อเขี ย นและสอบสั มภาษณ์ ร อบแรก ทางเว็ บไซต์ www.step.cmu.ac.th ในหมวดข่ าวรั บ สมั ค รงาน
ในวันพุธที่ 29 กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ)
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เอกสารแนบ 1
ตำแหน่งพนักงำนเขียนแบบงำนระบบ BIM (BIM Modeler)
(จำนวน 2 อัตรำ)
อัตรำเงินเดือนตำมตกลง
ลักษณะงำน
- ควบคุมและรับผิดชอบงานเขียนแบบสาหรับก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- เขียนแบบรายละเอียดรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ
ที่จัดทาโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อนาไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคาร
- สร้างแบบจาลองข้อมูลจากระบบ BIM และดูแลกระบวนการจัดการ
- จัดทา Shop Drawing เพื่อขออนุมัติโครงการก่อสร้าง
- ช่ ว ยประมาณค่ า ก่ อ สร้ า งและรั บ ผิ ด ชอบงานเขี ย นแบบภายใต้ ง บประมาณที่ ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เคลียร์แบบงานก่อสร้างและประสานงานกับทีมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- จัดทาแบบ AS Built Drawing แสดงรายละเอียดสิ่งที่ได้ก่อสร้างจริง หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจในงานระบบ BIM ระบบการจัดการ การจัดเก็บ File และสามารถเขียนแบบได้ดี
- สามารถเขียนแบบโดยใช้ Program Revit หรือ ใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketchup ได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทางานด้านการเขียนแบบงานโครงการ และงานอาคาร 1-3 ปี จะพิจารณา
เป็นพิเศษ
- มุ่งมั่น และมีใจในงานออกแบบ การทางานเป็นระเบียบ ซื่อตรง มีทัศนคติเชิงบวก และขยันทางาน
- สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับวิศวกร สถาปนิกและผู้ออกแบบอื่น ๆ
- สามารถบริหารจัดการและทางานได้หลากหลายหน้าที่
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ สามารถทางานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี
- สามารถทางานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพืน้ ฐานในระดับดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
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กำหนดการสอบ

กำหนดการ

วัน

เปดรับสมัคร

วันที่ 7-26
กันยายน ๒๕๖๔

สอบขอเขียน
และสัมภาษณ
รอบแรก

วันที่
7 ตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา
08.00-17.00 น.

09.00-17.00 น.

สอบสัมภาษณ
วันที่
09.00-17.00 น.
รอบสอง
15 ตุลาคม ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ
รอบสุดทาย

สถานที่
กรอกใบสมัครผาน
ระบบออนไลน
www.step.cmu.ac.th
หองประชุมชั้น 2
อาคาร D
อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม)
หองประชุมชั้น 2
อาคาร D
อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม)

จะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึง่

หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบรอบแรกใน
วันที่ 29 กันยายน
๒๕๖๔
ประกาศผูผานการสอบ
สัมภาษณรอบแรกจะทำ
การประกาศใน
วันที่ 11 ตุลาคม
๒๕๖๔
ประกาศผูผานการสอบ
สัมภาษณรอบแรกจะทำ
การประกาศใน
วันที่ 19 ตุลาคม
๒๕๖๔
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แผนที่สถำนที่สอบสัมภำษณ์
อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (STeP)
อำคำรอำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

