
 

 

 

 

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวสายบรกิารของสถาบัน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 

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

 ด้วย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์   

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้          

ของสถาบัน)  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งบประมาณ การบัญชี

ทั ่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบ่มเพาะวิสาหกิจ           

และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

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 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก 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 ไม่เป็นผูอ้อกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (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 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

งบประมาณ การบัญชีทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ สาขาวิชา

การเงนิและการบัญชี  

2.2 หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและการบัญชี  งบประมาณ ของภาครัฐ        

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

2.3 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบการคลัง 

ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงบัญชปีระเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  2.4 สามารถบันทึก รับ-จ่าย งบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทาง

บัญช-ีการเงนิ ภาษีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

  2.5 มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา 

3.1 ต้องเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนด 

3.2 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  

3.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ หรือการจัดการธุรกิจ หรือ การบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ วิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยีการอาหาร หรอื วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

3.4 มีทักษะการนำเสนองาน การขายหรือการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีหรอื

ผลติภัณฑ์การ หรอื ออกแบบกราฟฟิก  

   

3.5 มีประสบ... 
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3.5 มีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ  หรือ

ประสบการณ์ทางดา้นธุรกิจ 

  3.6 มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการให้บริการ การบริหารงานทั่วไป การให้บริการเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัย และการวางแผนงาน 

3.7 มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน หรือมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

3.8 สามารถเข้าใจและจัดการองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อให้

คำแนะนำผูป้ระกอบการดำเนินธุรกิจ  

3.9 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์

และบุคลิกภาพที่ด ีสามารถทำงานเป็นทีมทั้งเป็นผูน้ำและผู้ตาม  

3.10 มีความกระตอืรอืร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.11 สามารถเดินทางลงพื้นที่/สถานประกอบการ ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ได้ 

3.12 สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

4.1 กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 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 และผู ้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ย ื ่นใบสมัครด้วยตนเอง      

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

เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทร ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗8  

4.2 กำหนดวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564                     

ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

(ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

4.3 เริ่มปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม  2564 ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ช้ัน 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

5. หลักฐานการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากขาดหลักฐาน  

อย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน     

การสมัคร ดังนี้ 

5.๑ กรอก... 

http://iti.up.ac.th/th/main/contentform
mailto:upiti@up.ac.th
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5.๑ กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จำนวน ๑ ชุด 

5.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่             

ยื่นใบสมัคร)                                                                                                           จำนวน ๑ ชุด 

5.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรอืสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา  จำนวน ๑ ชุด 

5.๔ สำเนาใบระเบียนการศกึษา (Transcript) ทุกปริญญา   จำนวน ๑ ชุด 

5.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ชุด 

5.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ชุด 

5.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน ๑ เดือน                           

(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)          จำนวน ๑ รูป 

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

จำนวน ๑ ชุด 

ประกาศ ณ วันที่   3  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                          ลงนามแลว้ 

                                                           (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พทิักษ์พล) 

                                                     ผูอ้ำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 


