
 
 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 

สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
--------------------------- 

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคสังคม ในการสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยซึ่งอาศัย 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 
โดยเน้นความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก อุทยานฯ ท าหน้าที่บริหารจัดการอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
กระจายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน และสนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่รอใช้
บริการอยู่เป็นจ านวนมาก กลไกการด าเนินงานอุทยานฯ เป็นลักษณะกึ่งธุรกิจ มีความคล่องตัวมีทีมบริหารเป็น
คณาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว ขยัน อดทน และมีความคิด
สร้างสรรค์ร่วมงานกับเราเพ่ือพัฒนาบริการของอุทยานฯ ให้เทียบเท่าสากล และสร้างสรรค์ผลงานที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม ่ภาคเหนือ และประเทศต่อไป 
 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือขยายฐานองค์กรของอุทยานฯ ดังนี้ 

  
ก. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

1.  ต าแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) (ดังเอกสารแนบ 1) 
2.  ต าแหน่งวิศวกร (ดังเอกสารแนบ 2) 
3.  ต าแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร (ดังเอกสารแนบ 3) 

 
ข. วิธีกำรสมัคร 

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

 
 
 
 
 

ค. เอกสารหลักฐาน... 
 

http://www.step.cmu.ac.th/hr
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ค. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องแนบในกำรสมัคร (ให้น ำเอกสำรมำส่งในวันสอบ) 
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 าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

 
ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรก ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th ในหมวดข่าวรับสมัครงาน           
ในวันพุธที่ 29 กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา 17.00 น. 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 

       
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ) 
         ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เอกสารแนบ 3 
 

ต ำแหน่งวิศวกรสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(จ ำนวน 1 อัตรำ) 

อัตรำเงินเดือนตำมตกลง 
 

ลักษณะงำน 
 

- ร่วมด าเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบและพัฒนาโครงการเพ่ิมศักยภาพ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- รับความต้องการจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือแปลงออกมาเป็นแผนงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
- บริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อก าหนดและวิธีการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสารแก่ผู้ใช้งาน 
- เป็นตัวแทนอุทยานฯ เข้าการประชุม และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย 

 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 

- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- มีประสบการณ์การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า ๒ ปี 
- มีความเชี่ยวชาญในการท างานและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียน

โปรแกรมโดยใช้ภาษาหรือหลักการ C#/.Net, WPF, ASP, SQL, PL/SQL, HTML, Web-Service 
SOAP/ REST, MVC, JavaScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีทัศนคติเชิงบวกและมีความยืดหยุ่นสูง 
- รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่จะหาความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเสมอ 
- สามารถบริหารจัดการและท างานได้หลากหลายหน้าที่ 
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ สามารถท างานท่ีต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ได้ดี 
- สามารถท างานท่ีมีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานในระดับดี 
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
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กำหนดการ วัน เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

เปดรับสมัคร  
 

วันท่ี 7-26 
กันยายน ๒๕๖๔ 

08.00-17.00 น. 
กรอกใบสมัครผาน

ระบบออนไลน  
www.step.cmu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบรอบแรกใน 

วันท่ี 29 กันยายน 
๒๕๖๔ 

สอบขอเขียน 
และสัมภาษณ 

รอบแรก 

วันท่ี 
7 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

09.00-17.00 น. หองประชุมชั้น 2 
อาคาร D 

อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม) 

ประกาศผูผานการสอบ
สัมภาษณรอบแรกจะทำ

การประกาศใน 
วันท่ี 11 ตุลาคม 

๒๕๖๔ 

สอบสมัภาษณ
รอบสอง 

วันท่ี 
15 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

09.00-17.00 น. หองประชุมชั้น 2 
อาคาร D 

อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม) 

ประกาศผูผานการสอบ
สัมภาษณรอบแรกจะทำ

การประกาศใน 
วันท่ี 19 ตุลาคม 

๒๕๖๔ 

สอบสมัภาษณ
รอบสุดทาย 

จะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึง่ 

กำหนดการสอบ  
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แผนที่สถำนที่สอบสัมภำษณ์ 
อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (STeP) 

 อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
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