










 

ประกาศรับสมัครงาน 
  

สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงานนครพงิค ์(สวพ.นครพงิค)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น

สถาบันชัน้น าระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงานชีวภาพ โดยเป็นศูนย์กลางแหง่องค์ความรู้ด้านพลังงานระดับประเทศ

และระดับนานาชาติในการวจิัยและพัฒนารวมถึงให้บริการวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ

พลังงานในทุกแขนงสาขา อาทิ การวจิัยและพัฒนาด้านพลังงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์

พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง

ให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน รวมถึงให้บริการแหล่งข้อมูล

และองค์ความรู้ทางด้านพลังงานในทุกด้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัคร 

พนักงาน  เพื่อปฏบัิตงิานใน โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละต้นแบบระบบผลิตก๊าซใบโอมีเทนอัด (CBG) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การด าเนนิงานของสถาบันฯ ในต าแหนง่ดังตอ่ไปนี้ :  
 

1. ผู้จัดการศูนยฯ์  จ านวน 1 อัตรา 

2. วิศวกร    จ านวน 2 อัตรา 

3. พนักงานขับรถ  จ านวน 1 อัตรา 

1. ผู้จัดการศูนยฯ์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต าแหน่ง ผู้จัดการศนูย์ฯ 

  เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ 

 มใีบประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟา้ ตัง้แตร่ะดับภาคีขึน้ไป 

 มปีระสบการณ์ในการบริหารจดัการทางด้านวศิวกรรม 

 มคีวามเป็นผู้น า ท างานอยา่งเป็นระบบ มีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้เป็นอยา่งดี  

 สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได ้

 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้

 สามารถท างานนอกเวลาและท างานภายใต้สภาวะความกดดันได ้

 สามารถปฏบัิตงิาน ณ พื้นท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 หนา้ที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง ผู้จัดการศูนยฯ์ 

 ปฏบัิตงิานในฐานะหัวหนา้งาน ซึ่งมหีนา้ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้เป็นไปตาม

สัญญาระหวา่งบริษัทกับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

2. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏบัิตงิาน  

3. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2/ 2.วศิวกร..... 

 



  
-2- 

2. วิศวกร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต าแหน่ง วิศวกร 

 เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 

 มใีบประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลหรือสาขาไฟฟา้ ตัง้แตร่ะดับภาคีขึน้ไป 

 มปีระสบการณ์การท างานอย่างนอ้ย 2 ปี 

 มคีวามเป็นผู้น า ท างานอยา่งเป็นระบบ มีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้เป็นอยา่งดี  

 สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได้ 

 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 สามารถท างานนอกเวลาและท างานภายใต้สภาวะความกดดันได้ 

 สามารถปฏบัิตงิาน ณ พื้นท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หนา้ที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง วิศวกร 

 ปฏบัิตงิานในฐานะวศิวกร ซึ่งมีหนา้ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ดูแล ติดต้ัง และซ่อมบ ารุง ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)  

2. บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏบัิตงิาน 

3. จัดท ารายงานการผลิต การจ าหน่าย การตรวจสอบ และการดูแลรักษา   ของระบบผลิตก๊าซไบโอ

มเีทนอัด (CBG) 

4. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. พนักงานขับรถ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

 เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ีี  6 ขึน้ไป 

 มใีบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดท่ี 3 หรือ 4  

กรณผีู้สมัครท่ีมีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ชนดิท่ี 3 เป็นผู้ได้รับการคัดเลอืก จะต้องไปด าเนนิการขอเปลี่ยน

ชนิดของใบอนุญาตเป็นประเภท 4 (ส าหรับขับรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย) ภายใน 30 วันหลงัจากได้รับ

คัดเลอืก 

 มีประสบการณ์ในการขับรถพ่วง หรือรถสิบล้อ ประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า  1  ปี และไม่มีประวัติ

อุบัตเิหตุในการขับรถบรรทุก 

 มสีุขภาพแข็งแรง  ไมม่ขี้อจ ากัดทางการแพทยใ์นการขับรถ ไมต่าบอดสสีามารถมองเห็นได้ในเวลา

กลางคืน 

 ไมม่ปีระวัตอิาชญากรรม 

 ไมต่ดิยาเสพติดทุกชนิด 

 สามารถท างานนอกเวลาและท างานภายใต้สภาวะความกดดันได ้

 สามารถปฏบัิตงิาน ณ พื้นท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

/ 3 หนา้ที่และ..... 
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หนา้ที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

ปฏบัิตงิานในฐานะพนักงานขับรถ ซึ่งมีหนา้ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ขับรถรับ-ส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอ

มเีทนอัด และสถานบีริการ NGV ของ ปตท. อย่างปลอดภัยและถูกตอ้งตามปริมาณที่ก าหนด 

2. ตรวจสภาพรถตาม Check List ก่อนออกปฏิบัตงิาน 

3. ขับรถในอัตราความเร็วท่ีก าหนด 

4. ดูแลความสะอาดรถทัง้ภายนอกภายใน 

5. บันทึกข้อมูลปริมาณและเวลาท่ีจัดสง่ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้ลูกค้าลงนามรับสินค้าทุกครัง้ 

6. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ท่ี http://www.erdi.cmu.ac.th  และส่งใบสมัคร

พร้อมเอกสารไปท่ี  erdicmu.hr@gmail.com ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมใ่ส่แวน่ตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป 

๒. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตร ฉบับจรงิ พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๓. ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบับจรงิ พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๔. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

๖. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบขับขีพ่ร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๗. ใบรับรองการผ่านงาน กรณมีปีระสบการณ์ 

๘. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดท่ี 3 หรอื 4  

เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถ 

๙. เอกสารอื่น ๆ ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ผู้สมัคร 
  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก 

 สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงานนครพงิค์ จะตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้สมัครและจะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ

เข้ารับการคัดเลือก ในวนัที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 ท่ี www.erdi.cmu.ac.th  
 
วิธีการคดัเลือก 

 สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงานนครพงิค์ จะท าการคัดเลอืกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์ (วนั เวลา และ

สถานทีส่อบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสทิธสิอบคัดเลือก)   
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