
  

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  

ต าแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

--------------------------- 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ยเ ชียงใหม่  เป็ นหน่ วยงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาคเอกชน และรัฐบาล ในการสร้างมูลคา่แก่งานวิจัยซึ่ง

อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญภายใน

มหาวิทยาลัย โดยเน้นความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก กลไกการด าเนินงานอุทยานฯ เป็นลักษณะกึ่งธุรกจิ มี

ความคล่องตัว มีทีมบริหารเป็นคณาจารย์ รุ่ นใหม่ของคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

ร่วมงานกับเราเพื่อพัฒนาบริการของอุทยานฯ ให้เทียบเท่าสากล และสร้างสรรค์ผลงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพืน้ที ่จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ และประเทศต่อไป  

   ทั้งนี ้อุทยานฯ ได้มีการจัดตั้งอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

ขึ้น ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการ

ให้บริการ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน และสนับสนุนการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่รอใช้

บรกิารอยู่เป็นจ านวนมาก 

   อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

สังกัดอุทยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวตามพันธกจิการด าเนนิงาน

ของอุทยานฯ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนี ้

ต าแหน่ง ช่างเทคนคิสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวน 2 อัตรา 

อัตราเงนิเดือนตามตกลง 

 

 

             / ก.ลักษณะงาน... 
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ก. ลักษณะงาน 

- ดูแลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์และ

ฮารด์แวร์จากผู้ใชง้านภายในองคก์ร 

- จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องน ามาใช้งานภายในองค์กรให้เหมาะสม

กับการใช้งาน 

- ดูแล ติดตั้ง และซอ่มบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนกลางขององค์กร ให้พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ 

- ดูแลระบบ Intranet ขององค์กร ระบบยืมคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และลงทะเบียนการถือ

ครองครุภัณฑ์และอุปกรณ์สารสนเทศภายในองค์กร 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- เพศชาย อายุระหว่าง 23 – 30 ป ีต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

- มีประสบการณ์การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 1 ป ี

- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ /

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มคีวามรู้พืน้ฐานในระบบเครอืข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวรแ์ละฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ 

- มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถท างานที่ต้องมีการประสานงานรว่มกับผู้อื่นได้ดี 

- สามารถท างานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพรบิปฏิภาณในการแกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- สามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมพืน้ฐานในระดับดี 

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ 

 

ค. วิธีการสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์

เท่านั้น โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th (ในหัวข้อข่าวรับสมัครงาน) กรอกข้อมูลและ

ส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ word โดยไม่ต้องท าการแปลงไฟล์ พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วน 

มายังอีเมล์ hr@step.cmu.ac.th 

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเสารท์ี่ 15 กันยายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น. 

 

 

                     / ง.เอกสาร... 
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ง. เอกสารหลักฐานที่จะต้องแนบในการสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องสแกนไฟล์เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1. ส าเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 

2. ส าเนาเอกสาร Transcript 1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. 1 รูป 

6. ส าเนาเอกสารรับรองการผา่นเกณฑ์ทหาร (ชาย) 1 ฉบับ 

7. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถา้มี) 1 ฉบับ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

สอบข้อเขียน พร้อมวันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th ในหมวดข่าวรับสมัครงาน 

ใน วันจันทรท์ี่ 17 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. 

ประกาศ ณ วันที่  31 สิงหาคม 2561 

 

   

               

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัญานุภาพ อานนัทนะ) 

                                                                     ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

                                                                                    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

สอบข้อเขยีนและ

สอบสมัภาษณ์

รอบแรก 

 

22 กันยายน ๒๕๖1 

 

09.00-17.00 น. 

อาคารอ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ  

(จ.เชียงใหม่) 

ผู้ผา่นการสอบรอบแรก 

ประกาศในวนัที ่

24 กันยายน ๒๕61 

สอบสมัภาษณ์

รอบสุดท้าย 

 

27 กนัยายน ๒๕๖1 

 

09.00-17.00 น. 

อาคารอ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ  

(จ.เชียงใหม่) 

ผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์รอบ

สุดท้ายประกาศในวันที ่

1 ตลุาคม ๒๕61 

ก าหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

ต าแหน่ง ช่างเทคนคิสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 


