
 
 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 

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

   อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคสังคม ในการสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยซึ่งอาศัย          
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย     
โดยเน้นความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก อุทยานฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์     
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็น    
ศ ูนย ์กลางการให้บร ิการ การสนับสนุนการว ิจ ัยและพัฒนาของภาคเอกชน และสนับสนุนการเช ื ่อมโยง                             
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที ่ภาคเหนือ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ  
ผู้ประกอบการที่รอใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก กลไกการดำเนินงานอุทยานฯ เป็นลักษณะกึ่งธุรกิจ มีความคล่องตัว         
มีทีมบริหารเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว ขยัน 
อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมงานกับเราเพื่อพัฒนาบริการของอุทยานฯ ให้เทียบเท่าสากล และสร้างสรรค์
ผลงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ และประเทศต่อไป 
 
   อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือขยายฐานองค์กรของอุทยานฯ ดังนี้ 

  
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม    
จำนวน 5 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 20,000 บาทขึ้นไป 
 

 
 
 
                ก. ลักษณะงาน... 
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ก. ลักษณะงาน 

- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานวิเคราะห์สนับสนุนและ  
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ งานบริการและให้คำปรึกษาทั่วไป งานติดต่อประสานงาน และงาน
ฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์ระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน 

- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ีตั้งไว้ 
- รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม พร้อมทั้ง

ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่ายทั้งรายเดือนและรายปี 
- รับผิดชอบในการหาลูกค้า และเปิดธุรกิจใหม่ให้กับอุทยานฯ 
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย 
 

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25–35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ/หรือ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
- มีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการและสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้ 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการ

โครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ 
-  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good Multi-Task Skill) 
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษา 

TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ 

ได้ดี 
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานในระดับดี 

 
 
 
 
                    ค.วิธีการสมัคร... 
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ค. วิธีการสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr  
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 

 
ง. เอกสารหลักฐานที่จะต้องแนบในการสมัคร (ให้นำเอกสารมาส่งในวันสอบ) 
ผู้สมัครจะต้องสแกนไฟล์เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1. สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
2. สำเนาเอกสาร Transcript 1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. 1 รูป 
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

 
ทั้งนี ้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ์ 

เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรก ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th ในหมวดข่าวรับสมัครงาน  
ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖5 

 
 
 
 

       
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ) 
         ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.step.cmu.ac.th/hr


-4- 
 

 

 

 

 

 

กำหนดการ วัน เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

เปิดรับสมัคร 
 

บัดนี้ - วันที่ 30 
มกราคม ๒๕๖5 

08.00-17.00 น. กรอกใบสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ 

www.step.cmu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบรอบแรก 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖5 

สอบข้อเขียน 
และสัมภาษณ์ 

รอบแรก 

วันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 

 ๒๕๖5 

09.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 
อาคาร D 

อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม่) 

ประกาศผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์รอบแรกจะทำ

การประกาศ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

๒๕๖5 

สอบสัมภาษณ์
รอบสอง 

วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 

๒๕๖5 

09.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 
อาคาร D 

อาคารอำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม่) 

ประกาศผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์รอบแรกจะทำ

การประกาศ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  

๒๕๖5 

สอบสัมภาษณ์
รอบสุดท้าย 

จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

กำหนดการสอบ  


