
๑.๑.1 ไม่เป็น... 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราวสายบริการของสถาบัน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (3 อัตรา) 

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

 ด้วย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์   

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโครงการของสถาบัน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้          

ของสถาบัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานด้านประสานงาน

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา สังกัด สถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอัตราการจา้งรายเดอืน/เดอืนละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

  1.๑ เพศชายหรือหญงิ (สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร)  

  ๑.2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 

  ๑.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินลน้พ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

          ๑.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

           ๑.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั ่นเฟือน                   

ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๑.6 ไม่เป็นโรคตดิต่อเรือ้รัง 

  ๑.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว     

ในลักษณะเดยีวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 

  ๑.8 ไม่เคยเป็นผูก้ระทำทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

  ๑.9 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  ๑.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                  

หรือ หน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนีห้รือกฎหมายอื่น 

   



- 2 - 

 

  ๑.๑1 ไม่เป็นผู้ที ่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน   

ของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือนติิบุคคล 

  ๑.๑2 ไม่เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสน้ทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของงานด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เชิงพาณชิย์ 

  2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป (สาขาวิชาการตลาด สาขาการ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ หากมีประสบการณ์บริหารงานขาย หรือขายปลีก 

ขายออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  2.1.2 มีทักษะการวิเคราะห์การตลาด กลุ่มเป้าหมาย หาปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 

รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บรโิภค 

  2.1.3 รักงานบริการ ยิม้แย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

  2.1.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร (การพูดและเขียน) และทักษะการขาย 

สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ในระดับดี สามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเรื่องราว

ต่างๆ ไดด้ ี

  2.1.5 สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไดด้ี 

2.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานไดใ้นระดับดี 

  2.1.7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดี 

2.1.8 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้  และสามารถ

ปฏิบัตงิานต่างจังหวัดได ้

2.1.9 มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

  2.1.10 สามารถขับรถยนต์ได้และมใีบขับขี่รถยนต์  

  2.1.11 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ี 

  2.1.12  หน้าที่และภาระงานในการปฏิบัตงิาน 

   - รับผิดชอบในการวางแผน ดูแล ควบคุมสต๊อก และการขายสนิค้า เพ่ือให้สามารถ

ดำเนนิกิจการร้านค้าตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจการร้านค้า บันทึกบัญชี 

ติดตามผลการดำเนนิงาน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - ประสานงานกับอาจารย์ นักวิจัย นิสิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ประกอบการ 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือให้สามารถดำเนนิกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

 

- วางแผน... 



- 3 - 

 

- วางแผนและบริหารจัดการร้านค้าและการขายสินค้าของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

   - ปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)  

  3.1.2 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  3.1.3 รักงานบริการ ยิม้แย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

  3.1.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร (การพูดและเขียน) สามารถทำงาน

ที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ในระดับดี สามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเรื่องราวต่างๆ ได้ดี      

และสามารถนำเสนอต่อสาธารณะได ้

  3.1.5 สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไดด้ี 

3.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานไดใ้นระดับดี 

  3.1.7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดี 

3.1.8 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้  และสามารถ

ปฏิบัตงิานในต่างจังหวัดได ้

3.1.9 มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

  3.1.10 สามารถขับรถยนต์ได้และมใีบขับขี่รถยนต์  

  3.1.11 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ี 

  3.1.12  หน้าที่และภาระงานในการปฏิบัตงิาน 

   - วิเคราะห์โจทย์ ปัญหา และความต้องการของผู้ขอรับบรกิารได้เป็นอย่างดี 

   - ว ิน ิจฉัยสถานประกอบการ และแก้ไขปัญหาเบื ้องต้น  ให ้คำปรึกษา           

ดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 

   - ต ิดต ่อประสานงานน ักว ิจ ัย /  เจ ้าหน ้าท ี ่ ของคณะ /  กอง /  ศ ูนย์                  

ภายในมหาวิทยาลัย ในการให้คำปรกึษาแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ 

   - บรกิารให้คำปรกึษาแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ       

และเอกชนในพ้ืนที่ 

 

 

- รับผิดชอบ… 
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   - รับผิดชอบในการวางแผน ดูแล ควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา

ผลติภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนนิกิจกรรม บันทึก ติดตาม

ผลการดำเนนิงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - ปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย 

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของงานด้านประสานงานโครงการวิจ ัยร่วมกับภาคเอกชนและ     

นวัตกรรมเพื่อสังคม 

  4.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)  

  4.1.2 หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประสานงานโครงการวิจัยร่วมกับ

ภาคเอกชน หรือการบริหารจัดการโครงการ หรือการทำงานในบริษัทเอกชน จะไดรั้บพิจารณาเป็นพิเศษ 

  4.1.3 รักงานบริการ ยิม้แย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

  4.1.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร (การพูดและเขียน) สามารถทำงาน

ที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ไดใ้นระดับด ีสามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเร่ืองราวต่างๆ ไดด้ี 

  4.1.5 สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไดด้ี 

  4.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและนำเสนอได้ดี 

  4.1.7 สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดี 

  4.1.8 สามารถเดินทางปฎิบัตงิานนอกสถานที่และสามารถปฏิบัตงิานในต่างจังหวัดได้ 

  4.1.9 สามารถขับรถยนต์ได้และมใีบขับขี่รถยนต์ 

  4.1.10 หน้าที่และภาระงานในการปฏิบัตงิาน 

   - รับผิดขอบในการวางแผน ดูแล ควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง       

กับการบริหารจัดการโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถดำเนนิ

กิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   - รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม บันทึก ติดตาม สรุป  

ผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้  และจัดทำรายงาน จัดทำสื่อ

เผยแพร่ นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   - ประสานงานกับอาจารย์ นักว ิจ ัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึง

ผู ้ประกอบการ ผู ้เชี ่ยวชาญภายนอกและแหล่งเงินทุนภายนอก เพื ่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม          

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

- สนับสนุน... 
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   - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน เพ่ือให้การดำเนนิงานบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

   - ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน และแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมทั้งประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในเครอืข่าย 

   - ปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

5.1 กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม ๒๕๖6            

ในว ันจ ันทร์  - ศ ุกร ์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑6.๐๐ น. โดยสามารถดาวน ์ โหลดใบสม ั ครได ้ ท ี่  

http://iti.up.ac.th/FileUpload/Form/2563/D1D1B/f96.pdf และผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลอืกให้ย่ืนใบสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารใบสมัครมายัง E-mail : upiti@up.ac.th ภายในวันที ่กำหนด ทั ้งนี ้ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทร ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗8  

5.2 กำหนดวันสอบข้อเข ียนและสอบสัมภาษณ์ ว ันเสาร์ที ่  28 มกราคม 2566            

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 99 ปี   

พระอุบาลคีุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

5.3 เร่ิมปฏิบัตงิาน วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ช้ัน 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

6. หลักฐานการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากขาดหลักฐาน  

อย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน    

การสมัคร ดังน้ี 

6.๑ กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จำนวน ๑ ชุด 

6.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่             

ย่ืนใบสมัคร)                                                                                                           จำนวน ๑ ชุด 

6.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา  จำนวน ๑ ชุด 

6.๔ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ทุกปริญญา   จำนวน ๑ ชุด 

6.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ชุด 

6.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ชุด 

 

6.๗ รูปถ่าย… 

mailto:upiti@up.ac.th
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     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล) 

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน ๑ เดือน                           

(นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร)          จำนวน ๑ รูป 

6.8 Resume พร้อมรูปถ่ายแสดงบุคลกิภาพปัจจุบัน   จำนวน 1 ชุด

  6.9 สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด 

6.10 หนังสือยินยอมรับเงื ่อนไขการสมัครงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี          จำนวน 1 ชุด 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

      

                                                                                 ลงนามแลว้   

                                                                                          




