
 

 

 

 

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชัว่คราวสายบริการของสถาบัน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ( 2 อัตรา) 

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

 ด้วย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์   

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้          

ของสถาบัน)  ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านประสานงานโครงการและพัฒนา

ศักยภาพความเป็นผู ้ประกอบการให้กับนิสิตและธุรกิจเริ ่มต้น จำนวน 2 อัตรา  สังกัด สถาบัน

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอัตราการจา้งรายเดือน/เดือนละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

  1.๑ เพศชายหรือหญิง (สำหรับเพศชายต้องไม่มภีาระทางการทหาร)  

  ๑.2 ไม่เป็นผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

  ๑.3 ไม่เป็นผู้มหีนี้สนิล้นพน้ตัว หรอืเป็นบุคคลล้มละลาย 

          ๑.4 ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสีย หรอืบกพร่องในศลีธรรมอันดี 

            ๑.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั ่นเฟือน                   

ไม่สมประกอบ หรอืมีกาย หรอืจติที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๑.6 ไม่เป็นโรคติดต่อเรือ้รัง 

  ๑.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว     

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรอืพักราชการ 

  ๑.8 ไม่เคยเป็นผู้กระทำทุจรติในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

  ๑.9 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผดิที่ได้กระทำโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  ๑.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                  

หรอื หน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนีห้รอืกฎหมายอื่น 

  ๑.๑1 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน   

ของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรอืนิตบิุคคล 

 

๑.๑2 ไม่เป็น... 
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  ๑.๑2 ไม่เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวติ (เกษียณก่อนกำหนด) 

1.13 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพืน้ฐานได้ในระดับดี 

  1.14 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับด ี

1.15 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ 

1.16 มีความรับผดิชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

  1.18 สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์  

  1.19 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

1.20 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของงานด้านประสานงานโครงการและพัฒนาศักยภาพความเป็น

ผู้ประกอบการให้กับนิสิตและธุรกิจเริ่มต้น 

  2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา) หากเป็นเพศชาย

ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

  2.1.2 หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ Startup การทำธุรกิจ การทำงาน

ร่วมกับภาคเอกชน การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

  2.1.3 รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตอืรอืร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

  2.1.4 ม ีความคิดร ิ เร ิ ่มสร ้างสรรค ์ ม ีท ักษะในการส ื ่อสาร (การพูดและเข ียน)            

สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ในระดับดี สามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเรื่องราว

ต่างๆ ได้ด ี

  2.1.5 สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหนา้ได้ดี 

  2.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพืน้ฐานได้ในระดับดี 

  2.1.7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับด ี

  2.1.8  หนา้ที่และภาระงานในการปฏิบัติงาน 

   - รับผิดขอบในการวางแผน ดูแล ควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในนักศกึษา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - รับผิดชอบในการจัดเตรยีมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม บันทึก ติดตาม

ผลการดำเนนิงาน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - ประสานงานกับอาจารย์ น ักว ิจ ัย น ักศึกษาในมหาวิทยาลัย  รวมถึง

ผู ้ประกอบการ ผู ้เชี ่ยวชาญภายนอกและแหล่งเงินทุนภายนอก เพื ่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม          

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

           - สนับสนุน... 
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             - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตัวชีว้ัดและเป้าหมายของหน่วยงาน 

   - ดำเนินกิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการในนักศึกษา ที่สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงาน และแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมทั ้งประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื ่นๆ             

ในเครือข่าย 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาและผูบ้ริหารมอบหมาย 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

3.1 กำหนดวันยื ่นใบสมัคร ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป จนถึงวันที ่ 15 กันยายน ๒๕๖4                       

ในว ันจ ันทร ์  - ศ ุกร ์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยสามารถดาวน ์ โหลดใบสม ัครได ้ ท ี่  

http://iti.up.ac.th/th/main/contentform และผูป้ระสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

หรือส่งเอกสารใบสมัครมายัง E-mail : upiti@up.ac.th ภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทร ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗8  

3.2 กำหนดวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาณษ์ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564                     

ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

(ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

3.3 เริ่มปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม  2564 ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ช้ัน 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

4. หลักฐานการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากขาดหลักฐาน  

อย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน    

การสมัคร ดังนี้ 

4.๑ กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จำนวน ๑ ชุด 

4.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่             

ยื่นใบสมัคร)                                                                                                           จำนวน ๑ ชุด 

4.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรอืสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา  จำนวน ๑ ชุด 

4.๔ สำเนาใบระเบียนการศกึษา (Transcript) ทุกปริญญา   จำนวน ๑ ชุด 

4.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ชุด 

 

4.๖ สำเนา... 

http://iti.up.ac.th/th/main/contentform
mailto:upiti@up.ac.th
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4.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ชุด 

4.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน ๑ เดือน                           

(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)          จำนวน ๑ รูป 

4.๘ สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรอื CU-TEP (ถ้ามี)            

จำนวน ๑ ชุด 

ประกาศ ณ วันที่  3  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                          ลงนามแลว้ 

                                                           (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พทิักษ์พล) 

                                                     ผูอ้ำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี



 

 


