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ประกาศรับสมัครงาน 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบันผลิตผลงานวิจัย
และสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่ตอบสนองความต้องการในภูมิภาคอาเซียน, ให้บริการวิชาการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล, สนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานและ Smart City ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความ
ประสงค์จะรับสมัคร  พนักงานจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่ง ดังนี้ : 

 
1. พนักงานช่าง ประจ าศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
2. พนักงานช่าง ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter จ านวน 1 อัตรา 
3. คนงานดูแลระบบชีวมวล ประจ าศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร จ านวน 1 อัตรา 

1. ต าแหน่ง พนักงานช่าง ประจ าศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ป ี
2. วุฒิการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)    

สาขาช่างไฟฟา้หรือช่างอิเล็กทรอนิคส์ 
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  Office และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องกล เช่น ปั๊มน้ า ฯลฯ ได้เบื้องตน้ 
5. สามารถขับรถยนตไ์ด้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
6. สามารถปฏบิัติงานในวนัเสาร์ ถึง วันพุธ (หยุดวนัพฤหัสบดีและวันศุกร์)   
7. ถ้ามีบัตรประจ าตัวผูป้ฎิบัตงิานสถานที่ใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลว  

กิจการตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะไดพ้ิจารณาเป็นพเิศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง พนักงานช่าง ประจ าศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการซ่อม, ปรับ ประกอบดัดแปลง และบ ารุงรักษา ระบบต่าง ๆ 

ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดท าผลสรุปข้อมูลภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบตามลักษณะงาน
โดยทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ต าแหน่ง พนักงานช่าง ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter   
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ป ี
2. ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
3. วุฒิการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาชา่งไฟฟ้า หรือ

ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 
4. ต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในสาขางานที่เก่ียวข้อง 
5. ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องทางดา้นช่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี

6. สามารถ... 
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6. สามารถขับรถยนตไ์ด้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
7. สามารถปฏบิัติงานวนัหยุดได ้
8. ถ้ามีความรู้ด้าน IOT หรือ Micro Controller จะพิจารณาเปน็พิเศษ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง พนักงานช่าง 
    ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  ตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบตามลักษณะงานโดยทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. ต าแหน่ง คนงานดูแลระบบชีวมวล 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เพศชาย อายุไม่เกิน  45 ป ี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต า่ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป        
3. สามารถขับรถยนตไ์ด้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  **จะได้รบัการพิจารณาเปน็พิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง คนงานดูแลระบบชีวมวล 
 ปฏิบัติงานในฐานะคนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิต     
ก๊าซไบโอมีเทนอัด,  ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์, คัดแยกขยะชีวมวล, ท าความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต์, ดูแลรักษาพื้นที่
ปฏิบัติงาน, การซ่อม, ปรับ ประกอบดัดแปลงเครื่องมือต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th พร้อม
ส่งใบสมัครได้ที่  email address : erdicmu.hr@gmail.com หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและยื่นโดยตรง  ได้ที่           
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ในบริเวณสถานีวิจัย
และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) ถนนคลองชลประทาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่         
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่          
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 5394 2007-9 ต่อ 211 หรือ 09 3561 4629 

 
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
2. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตร พร้อมส าเนา 1  ฉบบั 
3. ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
5. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน่ ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองการผา่นงาน กรณมีีประสบการณ์ 
7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร  

การประกาศ...  

http://www.erdi.cmu.ac.th/
mailto:erdicmu.hr@gmail.com


3 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   

เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซด์ www.erdi.cmu.ac.th  
 
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่สอบ 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะท าการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สอบ 
จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซด์ www.erdi.cmu.ac.th  
 
  
 

 


