
    

ที่ อว 8393(30)/1/                    สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
             239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ 
             อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200 
 

        ธันวาคม  2565         
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
 
เรียน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่                
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศรับสมัครงาน จ านวน  1  ชุด 
 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัคร
พนักงาน ในต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จ านวน    อัตรา และ พนักงานช่าง จ านวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานดังกล่าว และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์  อักกะรังสี) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท ์0-5394 2007 ต่อ 211 
โทรสาร  0-5390 3760   
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ประกาศรับสมัครงาน 
  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบัน           
ผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่ตอบสนองความต้องการในภูมิภาคอาเซียน, ให้บริการวิชาการ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ ได้มาตรฐานสากล , สนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานและ  smart  city ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานประจ า และ พนักงานจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง ดังนี้ : 

 
1.   โปรแกรมเมอร์ จ านวน 2 อัตรา (พนักงานประจ า) 

2.    พนักงานช่าง  จ านวน 1 อัตรา  (พนักงานจ้างชั่วคราว) 

1. ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์  

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35  ป ี
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขา

อ่ืนที่เก่ียวข้อง   
3. มีความรู้ ความช านาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application 
4. มีความรู้พื้นฐาน ในการเขียนโปรแกรม Arduino, Microcontroller 
5. มีความรู้ ความช านาญ ในการจดัการฐานข้อมูล SQL 
6. มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Python, PHP และ JavaScript 
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบปฏบิัติการ Windows และ Linux 
8. มีความมุ่งมั่น และความรบัผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
9. มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได ้
10. ไฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง 
11. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้   

หน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 

- วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมด้านระบบ IOT รวมถึงโปรแกรมประยุกต์เพื่อน าไปใชก้ับงาน ESM 
(Easy Smart Meter) ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของสถาบันฯ 

- ออกแบบ พัฒนา ทดสอบและปรับปรุง Module ระบบ ESM ให้ทันสมัยตรงความต้องการของสถาบนัฯ  
- จัดเตรียมระบบ ESM พร้อม Module   ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน 

ระบบฯ 
- ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ต าแหน่ง... 
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2.  ต าแหน่ง พนักงานช่าง ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter   

      คุณสมบัติของผู้สมัคร ต าแหน่ง พนักงานช่าง 
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไดไ้ม่ต่ ากวา่นี้ สาขาช่างไฟฟ้า 

หรือช่างอิเล็กทรอนิคส์ 
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในสาขางานที่เก่ียวข้อง 
4. มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านชา่งมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 
5. สามารถขับรถยนตไ์ด้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
6. สามารถปฏบิัติงานวนัหยุดได้ 
7. ถ้ามีความรู้ด้าน IOT หรือ Micro Controller จะพิจารณาเปน็พิเศษ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ ต าแหน่ง พนักงานช่าง 
ปฏิบัติงานโครงการตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ตรวจติดตามและบ ารุงรักษาระบบ Smart Meter ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบตามลักษณะงานโดยทั่วไป ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th 

พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ email address : erdicmu.hr@gmail.com หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและยื่นโดยตรงได้ที่ 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในบริเวณสถานีวิจัย
และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) ถนนคลองชลประทาน ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่             
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
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การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   
เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  17 มกราคม 2565 ทางเว็บไซด์ www.erdi.cmu.ac.th  
 
วัน เวลา และวิธีการคัดเลือก และสถานที่สอบ 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะท าการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์        
วัน เวลาและสถานทีส่อบ จะแจง้ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซด์ 
www.erdi.cmu.ac.th  

 

 
  
 




