
 

 

ประกาศการไฟฟ
าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 
การรับนักศึกษาฝ�กงานประจําป  2566 

 

คุณสมบัติเบ้ืองต,นของผู,เข,ารับการฝ�กงาน 
- นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ท่ีสถาบันการศึกษากําหนดหลักสูตรในการฝ�กงาน ตามคุณวุฒิสาขาท่ี กฟผ. กําหนด 

โดยมีรายละเอียดตามแนบท-ายประกาศ  
- ไม0จํากัดเกรดเฉล่ีย  
- สามารถเข-าร0วมการฝ�กงานได-ตามวัน และเวลาทําการของ กฟผ. (จันทร4 - ศุกร4) ปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง 
 

รายละเอียดและกําหนดการรับสมัคร 
กฟผ. เป9ดรับสมัครนักศึกษาฝ�กงานป:ละ 3 รอบ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 
 

   
                                 
 
 
 
                                   หมายเหตุ    1. ระยะเวลาในการฝ�กงานข้ึนอยู0กับสถาบันการศึกษากําหนด 
           2.  นักศึกษาท่ีประสงค4จะเข-าฝ�กงานในช0วงเดือนสิงหาคม สามารถสมัครได-ท้ังรอบ 2 และรอบ 3 

 กระบวนการคัดเลือก : การคัดเลือกนักศึกษาฝ�กงานของ กฟผ. จะพิจารณาจากความรู-ความสามารถและข-อมูล 
ในใบสมัคร ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยอาจมีการทดสอบเพ่ิมเติม เช0น สอบสัมภาษณ4 สอบข-อเขียน  สอบปฏิบัติ เปBนต-น 

ค0าตอบแทน : นักศึกษาฝ�กงานจะได-รับค0าเบ้ียเลี้ยงวันละ 200 บาท ตามวันท่ีฝ�กงานจริง 
 สถานท่ีฝ�กงาน : รายละเอียดตามแนบท-ายประกาศ 
 

วิธีการรับสมัคร  
 1. ตรวจสอบคุณวุฒิสาขา ลักษณะงาน และสถานท่ีฝ�กงานท่ี กฟผ. เป9ดรับ กรณีตรงกับพ้ืนฐานความรู-และ 
ความสนใจของนักศึกษา จึงจะดําเนินการสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาและสถานท่ีฝ�กงาน ซ่ึงสามารถเลือกได-เพียง 1 แห0งเท0าน้ัน 
ท้ังน้ี หากได-รับการตอบรับแล-วจะไม0สามารถเปลี่ยนแปลงสถานท่ีฝ�กงานได- 
 2. เข-าสู0ระบบรับสมัครออนไลน4 Website : https://internship.egat.co.th เลือกหัวข-อ ลงทะเบียนสมัคร 
เข-าฝ�กงาน > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และ E-mail สําหรับการลงทะเบียนในคร้ังแรก > กรอก/แก-ไข ข-อมูล
นักศึกษาฝ�กงาน พร-อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (รูปถ0าย/transcript/ เอกสารการได- รับวัคซีน (ถ-ามี)/  
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข-อง) > ส0งใบสมัคร > ตรวจสอบข-อมูลการสมัคร  
 

การรายงานผลและใบรับรองการฝ�กงาน 
 เม่ือส้ินสุดการฝ�กงาน กฟผ. จะดําเนินการประเมินผลการฝ�กงานตามแบบพิมพ4ท่ี กฟผ. กําหนด พร-อมจัดทําหนังสือ
รายงานผลการฝ�กงาน และใบรับรองการฝ�กงาน (EGAT Certificate)  ส0งให-สถาบันการศึกษาทาง Email ท้ังน้ี หากนักศึกษา 
มีพฤติกรรมท่ีไม0เหมาะสม หรือไม0ผ0านเกณฑ4การประเมินการฝ�กงาน กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม0มอบใบรับรอง 
การฝ�กงานให-แก0นักศึกษา 

ติดต0อสอบถามข-อมูลเพ่ิมเติม  
แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก  

กองสรรหาและงานบุคคล ฝcายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค4การ  
โทร. 06 2775 8240 , 09 4342 2607 

 



คุณวุฒิ สาขา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง

1. ฝ�กงานด�านวิศวกรรมบํารุงรักษาสายส�ง

2. วางแผนซ�อมบํารุงอากาศยานตามคู�มือซ�อมบํารุง  

3. ศึกษาเอกสารเทคนิค Airworthiness Directive-AD and Service Bulletin-SB

6

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโครงสร�าง
1. ถอดแบบและประมาณราคางานก�อสร�าง 

2. ฝ�กงานด�านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค  และงานทดสอบกลศาสตรJดินและหิน
1

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมโยธา

1. จัดเก็บรวบรวมเอกสารงานจัดซื้อจัดจ�าง และเอกสารสัญญา เอกสารการส�งมอบงาน

2. ประสานงานกับบริษัทคู�สัญญากับพันธมิตร

3. survey, คุมงนก�อสร�าง และไฟฟ�า, เขียนแบบไฟฟ�า

4. งานอื่นๆตามที่ได�รับมอบหมาย

1

สาขาวิชาวิศวกรรมแหล�งน้ํา  วิศวกรรมชลประทาน ศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ�า 3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรJ

1. ศึกษาและจัดทําคู�มือมาตรฐานความปลอดภัยด�านไซเบอรJ สําหรับงาน Operation Technology (OT) 

2. ศึกษาและออกแบบระบบฐานข�อมูลและการแสดงผล

3. มีความสามารถในการพัฒนา Web application ด�วยภาษา PHP Javascript และ/หรือ ภาษาอื่นๆ 

4. มีความสามารถในการใช�งานระบบฐานข�อมูล

2

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรJ

1. ศึกษาความต�องการของผู�ใช�งาน

2.ออกแบบระบบ ออกแบบฐานข�อมูล หรือโครงสร�างสถาปdตยกรรมข�อมูล

3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ อาทิเช�น

    - EleXA Mobile Application ด�วย Flutter

    - ปรับปรุง EleXA Web BackEN ด�วย PHP

    - พัฒนาหรือปรับปรุง API ด�วย Node.js

    - พัฒนาระบบ Contract Management ด�วย PHP, Node.js

    - จัดทําขอบเขตงานจ�างพัฒนาระบบ (TOR)

2

ปริญญาตรี
กฟผ. สํานักงานกลาง

จ.นนทบุรี

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

1



คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม  วิศวกรรมระบบควบคุม
1. ฝ�กงานด�านระบบสารสนเทศภายใน ศึกษาและพัฒนาระบบงานต�างๆ 

2. ศึกษางานด�านระบบควบคุมของโรงไฟฟ�า
1

สาขาวิชาวนศาสตรJ  การจัดการทรัพยากรปpาไม� ฝ�กงานด�านออกแบบการปลูกปpาผสมผสาน วนเกษตรในพื้นที่ปpาชุมชน โครงการปลูกปpาอย�างมีส�วนร�วม 2

สาขาวิชานิติศาสตรJ

1. ตรวจร�างสัญญา ร�างบันทึกข�อตกลง หรือร�างเอกสารประกวดราคาให�เปqนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ของ กฟผ. 

2. ตรวจพิจารณาความถูกต�องเอกสารประกอบการลงนามสัญญา 

3. ตรวจพิจารณาภาระภาษี

1

สาขาวิชาสถาปdตยกรรมศาสตรJ  

1. ฝ�กงานออกแบบอาคาร เขียนแบบสถาปdตยกรรม

2. ฝ�กงานออกแบบ งานเขียนแบบสถาปdตยกรรม งานสํารวจพื้นที่ และสามารถใช�งานโปรแกรม AutoCAD 

Photoshop ได�

1

สาขาวิชาสถาปdตยกรรมศาสตรJ  และการออกแบบ

1.ออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟ�า หน�า Application เพื่อนําเสนอลูกค�า EleX, EleXA เช�น เจ�าของพื้นที่ นัก

ลงทุน พันธมิตร

2. ออกแบบภาพที่ใช�ในหน�าจอ BackEN สําหรับลูกค�าเฉพาะแต�ละราย

3. ออกแบบงาน Artwork เพื่อโฆษณา / ประชาสัมพันธJ ทั้งสื่อ Online และ Offline อาทิ โบรชัวรJ, Logo, 

Infographic, Website Banner, Online Content, Presentation ฯลฯ ภายใต�การดูแลของ ทีม Design, 

BD และทีม PR

4. ปรับแก�สื่อประชาสัมพันธJ สื่อการตลาด หรืองานกราฟฟxก

5. จัดทําภาพ 3D เบื้องต�นเพื่อใช�สําหรับงานนําเสนอ

6. ควบคุมการผลิตและดูแลงานเกี่ยวกับด�านการพิมพJ

7. จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และบันทึกงานออกแบบ สื่อประชาสัมพันธJ และ Presentation ของทีม

พัฒนาธุรกิจ

2

ปริญญาตรี
กฟผ. สํานักงานกลาง

จ.นนทบุรี

2



คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรJ

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรJธุรกิจ และแผนพัฒนาธุรกิจ โดยการรวบรวมข�อมูลจากแหล�งต�างๆ ที่ส�งผลต�อการ

ลงทุนเพื่อใช�ในการประเมินปdจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ 

2. จัดทํารายงานผลการศึกษา การพัฒนาธุรกิจ โดยการรวบรวมข�อมูลธุรกิจและวิเคราะหJประเมิน

ความเปqนไปได�ทางธุรกิจ (Feasibility Study)

3. มีความสามารถในการวิเคราะหJข�อมูลเบื้องต�น 

4. จัดเก็บและวิเคราะหJข�อมูล โครงการปลูกปpาอย�างมีส�วนร�วม

1

สาขาการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และการจัดการอาสาสมัคร

 1. วิเคราะหJข�อมูลโครงการแว�นแก�วและออกหน�วยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการวิเคราะหJ

ความพึงพอใจการตอบแบบสอบถามของผู�ใช�บริการ

2. ประสานงานกีฬารัฐวิสาหกิจป} 2566  

3. ประสานงานกีฬาภายนอก(CSR) และร�วมออกแบบการจัดทําโครงการกีฬาเพื่อเยาวชนรอบพื้นที่

สํานักงานกลางผ�านชมรมกีฬา กฟผ. (ชมรมกีฬาฟุตบอล) 

4. ประสานงานค�ายเยาวชน โครงการเพาะเมล็ดพันธุJจิตอาสา

1

สาขาวิชาบัญชีและการเงิน

1.จัดทํารายงานรับ/จ�ายเงิน

2. งาน Asset & Inventory Management

3. งาน Procurement

4. งานบริหารงบประมาณ

2

สาขาวิชาการเงิน  การเงินและการธนาคาร 

สาขาเศรษฐศาสตรJ สาขาบริหาร
จัดทําเอกสารประกอบการจ�ายเงินค�าทดแทนฯ 4

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ

1. แจ�งทําประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางประเภทต�างๆ  

2. แจ�งทําประกันภัย รถ กฟผ. เพิ่มระหว�างป} ตรวจสอบข�อมูลการทําประกันภัยประเภทต�างๆ

3. จัดทํา Flow Chart งานประกันภัยประเภทต�างๆ

4

ปริญญาตรี
กฟผ. สํานักงานกลาง

จ.นนทบุรี

3



คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. สนับสนุนการค�นหา จัดทํา ข�อมูลด�านยานยนตJไฟฟ�า และด�านธุรกิจยานยนตJไฟฟ�า

2. สนับสนุนการรวบรวมและวิเคราะหJข�อมูลธุรกิจยานยนตJไฟฟ�าของ กฟผ. 

3. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทีมพัฒนาธุรกิจ

4. จัดทําเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

5. จัดทําเอกสารสัญญา ข�อตกลง เอกสารการขออนุญาตต�างๆ การขอขยายเขตไฟฟ�า เอกสารการจดแจ�ง

ยกเว�น เอกสารการเบิกจ�าย

6. สร�างฐานข�อมูลลูกค�าและพันธมิตร รวมทั้งจัดเก็บสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสJ

7. ประสานงานกับผู�ที่เกี่ยวข�องทั้งภายในองคJการและพันธมิตรของทีมพัฒนาธุรกิจ

8. นัดหมายการประชุม และจัดการปฏิทิน การดําเนินงานของทีมพัฒนาธุรกิจ

9. จัดทํารายงานการประชุม, จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) บันทึก และจดหมาย

10. เข�าร�วมสนับสนุนงานกิจกรรมต�างๆ ของทีมพัฒนาธุรกิจ เช�น จัด Event, จัดงาน MOU ฯลฯ

2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง
1. ซ�อมและบํารุงรักษาอุปกรณJในระบบเครื่องกล เช�น ระบบปรับอากาศ ลิฟตJโดยสาร

2. ซ�อมและบํารุงรักษาอุปกรณJในระบบสุขาภิบาล เช�น เครื่องสูบน้ํา ระบบบ�อบําบัด เปqนต�น
3

สาขาวิชาไฟฟ�า

1. จัดเก็บรวบรวมเอกสารงานจัดซื้อจัดจ�าง และเอกสารสัญญา เอกสารการส�งมอบงาน

2. ประสานงานกับบริษัทคู�สัญญา

3. survey, คุมงนก�อสร�าง และไฟฟ�า

2

สาขาวิชาช�างอากาศยาน
ฝ�กงานซ�อมบํารุงรักษาอากาศยานตามระยะเวลา (Preventive Maintenance) และงานแก�ไขข�อขัดข�อง 

(Corrective Maintenance)
2

ปวส.

กฟผ. สํานักงานกลาง

จ.นนทบุรี

4



คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

กฟผ. สํานักงานกลาง

จ.นนทบุรี
ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. สนับสนุนการค�นหา จัดทํา ข�อมูลด�านยานยนตJไฟฟ�า และด�านธุรกิจยานยนตJไฟฟ�า

2. สนับสนุนการรวบรวมและวิเคราะหJข�อมูลธุรกิจยานยนตJไฟฟ�าของ กฟผ. 

3. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทีมพัฒนาธุรกิจ

4. จัดทําเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

5. จัดทําเอกสารสัญญา ข�อตกลง เอกสารการขออนุญาตต�างๆ การขอขยายเขตไฟฟ�า เอกสารการจดแจ�ง

ยกเว�น เอกสารการเบิกจ�าย

6. สร�างฐานข�อมูลลูกค�าและพันธมิตร รวมทั้งจัดเก็บสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสJ

7. ประสานงานกับผู�ที่เกี่ยวข�องทั้งภายในองคJการและพันธมิตรของทีมพัฒนาธุรกิจ

8. นัดหมายการประชุม และจัดการปฏิทิน การดําเนินงานของทีมพัฒนาธุรกิจ

9. จัดทํารายงานการประชุม, จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) บันทึก และจดหมาย

10. เข�าร�วมสนับสนุนงานกิจกรรมต�างๆ ของทีมพัฒนาธุรกิจ เช�น จัด Event, จัดงาน MOU ฯลฯ

6

ที่ทําการ

ฝpายปฏิบัติการภาคกลาง

จ.นนทบุรี

ปวส. สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร�าง
1. ฝ�กงานเขียนแบบงานก�อสร�าง สาธารณูปโภค และงานซ�อมแซมต�างๆ 

2. ศึกษาและพัฒนางานที่เกี่ยวข�องกับงานธุรการและบริการโดยนําเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
1

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฝ�กงานเขียนแบบ 3D และวิเคราะหJทางวิศวกรรมด�วยโปรแกรม โดยสามารถใช�งาน 3D-CAD (Solid Work)

 หรือ Finite Element Software (ANSYS) เพื่อวิเคราะหJงานด�านวิศวกรรมได�
1

ปวส. สาขาวิชาช�างยนตJ  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนตJ ฝ�กงานด�านเครื่องมือ บํารุงรักษาอุปกรณJ และทดสอบรอกสลิง 2

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาช�างยนตJ  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนตJ ฝ�กงานด�านอุปกรณJเครื่องมือ ตรวจสภาพและซ�อมเครื่องมือ 2

สฟ.ไทรน�อย

จ.นนทบุรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1.จัดระบบฐานข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับรถลากจูง รถกึ่งพ�วง และรถพ�วง ที่ใช�ในงานขนส�ง 

2.พัฒนาความรู�เชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับน้ําหนักลงเพลา ขนาดและระยะของเครื่องจักร, รัศมีวงเลี้ยว 

3.ศึกษาแนวทางการขออนุญาตขนส�งบนทางหลวง

1

ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าอาคาร และบํารุงรักษาระบบ Fire Protection 5

ปวช. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าอาคาร และบํารุงรักษาระบบ Fire Protection 4

ปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล�อม

สาขาวิศวกรรมเคมี

1. เก็บตัวอย�างน้ําทิ้งและตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งเบื้องต�น รวมถึงรายงานสิ่งแวดล�อม

2. เก็บตัวอย�าง วิเคราะหJน้ํา และการควบคุมคุณภาพน้ําในระบบต�าง ๆ ของโรงไฟฟ�า
4

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ�กงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน 1

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ�กงานจัดซื้อจัดจ�างและบริหารพัสดุ 1

สาขาวิชานิเทศศาสตรJ วารสารศาสตรJ สื่อสารมวลชน จัดทําสื่อประชาสัมพันธJ เขียนข�าว ถ�ายภาพ รวมถึงต�อนรับคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ�า 2

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  การจัดการชุมชน
ฝ�กงานด�านชุมชนสัมพันธJ สื่อสารข�อมูลและกิจกรรมของโรงไฟฟ�ากับชุมชนรอบพื้นที่ เพื่อสร�างความเข�าใจ

ทัศนคติที่ดีให�กับชุมชน
2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานด�านบํารุงรักษาไฟฟ�า 4

สาขาวิชาช�างระบบวัดคุม  ช�างระบบควบคุม ฝ�กงานด�านบํารุงรักษาไฟฟ�า 4

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร�าง
ฝ�กงานบํารุงรักษางานโยธา บริเวณ ระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารทําการ อาคารโรงไฟฟ�าและพื้นที่

ในบริเวณโรงไฟฟ�าพระนครเหนือ
2

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ประสานงานบริการและธุรการ (บริการห�องประชุม บริการยานพาหนะ) 1

ปวส. /

ปริญญาตรี
สาขาวิชาบัญชี ฝ�กงานด�านบัญชี ตรวจเอกสาร และทะเบียนเอกสาร 3

ปริญญาตรี

ปวส.

สํานักงานไทรน�อย

จ.นนทบุรี

โรงไฟฟ�าพระนครเหนือ

จ.นนทบุรี

โรงไฟฟ�าพระนครเหนือ

จ.นนทบุรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม  วิศวกรรมระบบควบคุม

1. พัฒนาระบบ IoT สําหรับอุปกรณJในโรงไฟฟ�า 

2. พัฒนาฐานข�อมูลงานบํารุงรักษา และค�าต�าง ๆ จากอุปกรณJ IoT 

3. จัดทําระบบแสดงผลแบบ Online สําหรับฐานข�อมูล IoT และฐานข�อมูลงานบํารุงรักษาอื่นๆ

1

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ�กงานด�านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 2

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอรJ ฝ�กงานบํารุงรักษาอุปกรณJเครื่องมือวัด และระบบควบคุม 2

โรงไฟฟ�าบางประกง

จ.ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตรJ วารสารศาสตรJ สื่อสารมวลชน ฝ�กงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธJสื่อสารองคJกร 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  คอมพิวเตอรJกราฟxก ฝ�กงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพJต�าง ๆ เพื่องานประสัมพันธJ 1

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  การจัดการชุมชน ฝ�กงานด�านชุมชนสัมพันธJ 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ คอมพิวเตอรJธุรกิจ ฝ�กงานด�านเอกสาร บันทึกข�อมูล 1

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธJ ฝ�กงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพJต�าง ๆ เพื่องานประสัมพันธJ 1

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาช�างยนตJ  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนตJ ฝ�กงานซ�อมบํารุงรักษาอุปกรณJโรงไฟฟ�าด�านเครื่องกลของโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมบางปะกง 1

ศูนยJฝ�กอบรมบางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

ไม�จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ

1. ฝ�กงานด�านเอกสาร 

2. จัดการข�อมูลในรูปแบบฟอรJมต�าง ๆ 

3. สามารถใช�อุปกรณJคอมพิวเตอรJได�ดี

1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สาขาวิศวกรรมยานยนตJ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�าเครื่องกลการผลิต 

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสJ

 ฝ�กงานด�านงานบํารุงรักษาไฟฟ�า โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม 1

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม  วิศวกรรมระบบควบคุม ฝ�กงานด�านงานบํารุงรักษาไฟฟ�า โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ  วิทยาการคอมพิวเตอรJ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ�กงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

โรงไฟฟ�าวังน�อย

จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริญญาตรี

โรงไฟฟ�าพระนครใต�

จ.สมุทรปราการ
ปริญญาตรี

ปวส.

ปริญญาตรี

โรงไฟฟ�าบางประกง

จ.ฉะเชิงเทรา

7



คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ�กงานด�านธุรการกองโรงไฟฟ�าเขื่อนท�าทุ�งนา 1

สาขาวิชาช�างเชื่อม ฝ�กงานเชื่อมโลหะด�วยแก�สและไฟฟ�า 2

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเทคนิค

อุตสาหกรรม

1. ฝ�กงานกลึงโลหะ 

2. ฝ�กงานการขึ้นรูปโลหะ 

3. ฝ�กงานการใช�เครื่องมือ

2

ปวช. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานติดตั้ง ซ�อมบํารุง อุปกรณJคอมพิวเตอรJ 2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง

1. ฝ�กงานบํารุงรักษาไฟฟ�าอาคาร และบริเวณ

2. ฝ�กงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

3. ฝ�กงานบํารุงรักษาเขื่อนและอ�างเก็บน้ํา

4. ฝ�กงานบํารุงรักษาอาคาร

5. ฝ�กงานเพาะเลี้ยงสัตวJน้ํา

9

สาขาวิชาช�างสํารวจ ฝ�กงานบํารุงรักษาเขื่อนและอ�างเก็บน้ํา 4

ปวส.

เขื่อนท�าทุ�งนา

จ.กาญจนบุรี

ปวช. - ปวส.
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคกลาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
สถานที่ฝ กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป#ดรับฝ กงานรอบ 3/2566

ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตรJ วารสารศาสตรJ สื่อสารมวลชน
1. ต�อนรับคณะเยี่ยมชนศูนยJการเรียนรู�ราชานุรักษJ ถ�ายภาพ เขียนข�าว 

2. ทําสื่อประชาสัมพันธJ
2

ปวส. สาขาวิชาช�างยนตJ  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนตJ 
เรียนรู�การทํางานของโรงไฟฟ�าพลังน้ําเบื้องต�น ร�วมปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณJเครื่องกล และนําเสนอ

สิ่งที่คิดว�าโรงไฟฟ�าควรปรับปรุงหรือพัฒนาอุปกรณJอย�างไร
2

ปวช. - ปวส.
สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเทคนิค

อุตสาหกรรม
ฝ�กงานกลึงโลหะ  การขึ้นรูปโลหะ และการใช�เครื่องมือ 4

สาขาวิชาการโรงแรม  การจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว
ฝ�กงานบริการร�านอาหาร เครื่องดื่ม งานบริการร�านกาแฟ งานให�บริการจัดเลี้ยง ในและนอกสถานที่ 

งานบริการบ�านพักรับรอง งานต�อนรับ และบริการลูกค�า
2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ  คอมพิวเตอรJธุรกิจ จัดทํา Infographic และสามารถนําโปรแกรมที่เรียนมาประยุกตJใช�งานได� 1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรJ ฝ�กงานด�านเขียนโปรแกรม 2

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  การจัดการชุมชน
1. ถ�ายภาพ เขียนข�าว และลงพื้นที่ทํากิจกรรม CSR ในพื้นที่และชุมชน 

2. จัดทําบันทึก และรายงานต�างๆ
1

สาขาวิชานิเทศศาสตรJ วารสารศาสตรJ สื่อสารมวลชน
1. ถ�ายภาพ เขียนข�าว และลงพื้นที่ทํากิจกรรม CSR ในพื้นที่และชุมชน 

2. จัดทําบันทึก และรายงานต�างๆ
1

สาขาวิชาการโรงแรม  การจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว ฝ�กงานบริการต�อนรับบ�านพักรับรองและร�านอาหาร 1

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอรJ ฝ�กงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ�าและอุปกรณJไฟฟ�า 2

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ ฝ�กงานด�านจัดทําเอกสาร 2

สาขาวิชาการโรงแรม ฝ�กงานด�านบริการต�อนรับบ�านพักรับรองและร�านอาหาร 1

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอรJ ฝ�กงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ�กงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า และเครื่องปรับอากาศ 5

ปวช. - ปวส.
เขื่อนวชิราลงกรณ

จ.กาญจนบุรี

ไม�จํากัด

คุณวุฒิ

เขื่อนวชิราลงกรณ

จ.กาญจนบุรี

ปวส.

เขื่อนศรีนครินทรJ

จ.กาญจนบุรี

ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

สถานีไฟฟ�าแรงสูง 

จ. เชียงใหม� 2
ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ฝ!กงานบํารุงรักษาอุปกรณ'สถานีไฟฟ�าแรงสูง ระบบควบคุมและป�องกัน 1

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  ศึกษา เรียนรู/ งานวิศวกรรมอุปกรณ'สถานีไฟฟ�าแรงสูง ระบบควบคุมและป�องกัน 4

ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ศึกษา เรียนรู/ งานวิศวกรรมอุปกรณ'สถานีไฟฟ�าแรงสูง ระบบควบคุมและป�องกัน 3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร' ฝ!กงานบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  

1. กลั่นกรองข/อมูลเหตุการณ'สถานีไฟฟ�าแรงสูง, รวบรวมป7จจัยแต�และสถานีไฟฟ�าฯ ที่เสี่ยงมีสัตว'รุกล้ํา

เพื่อไปออกแบบหามาตรการป�องกันรองรับ 

2. ตรวจสอบข/อมูล Transformer Fault Monitoring (TFM)/ Notice และพัฒนา Appsheet 

เพื่อง�ายและสะดวกต�อการใช/งาน

2

ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  บํารุงรักษาระบบ/ อุปกรณ'ไฟฟ�า และเครื่องปรับอากาศ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร  วิศวกรรมโทรคมนาคม

1. ฝ!กงานด/านจัดการระบบฐานข/อมูล SQL Server ,MySQL

2. ฝ!กงานด/านจัดการเนื้อหาของเว็บไซต' CMS 

3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP,JAVA,Python

1

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติงานวางแผนและประสิทธิภาพ/และรับสาขาที่เกี่ยวข/อง 6

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโครงสร/าง ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาอาคาร และบ/านพัก 5

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมพลังงาน

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. ฝ!กงานด/านนวัตกรรมโรงไฟฟ�า

2. ฝ!กงานด/านการบํารุงรักษาไฟฟ�า
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  วิทยาการคอมพิวเตอร'  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ!กงานด/านการสื่อสารข/อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร'สิ่งแวดล/อม ฝ!กงานด/านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล/อมในการทํางาน 2

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สถานีไฟฟ�าแรงสูง

จ. ลําปาง

ปริญญาตรีที่ทําการฝhายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก
ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร'สุขภาพ

สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
ฝ!กงานด/านสุขภาพอนามัย 2

สาขาวิชารัฐศาสตร' รัฐประศาสนสตร' บริหารรัฐกิจ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย'

1. ฝ!กงานสวัสดิการ กฎระเบียบสวัสดการของ กฟผ. วินัยของพนักงาน

2. ศึกษาระเบียบข/อบังคับต�าง ๆ ของ กฟผ.

3. ฝ!กงานด/านพัฒนาบุคลากร แผนการอบรม สรุปการอบรม อัตรากําลัง 

ระบบ KPI ระบบประเมินบุคคล

3

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ

1. ฝ!กงานเกี่ยวกับวิชาการและวางแผน

2. ฝ!กงานด/านเอกสาร

3. ฝ!กงานด/านงานธุรการและบริการ

3

สาขาวิชานิเทศศาสตร' วารสารศาสตร' สื่อสารมวลชน ฝ!กงานด/านประชาสัมพันธ'และชุมชนสัมพันธ' หรือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝ!กงานเลขานุการ และนําเสนองานภาคภาษาอังกฤษ 1

สาขาวิชาภาษาไทย  ฝ!กงานด/านประชาสัมพันธ'และชุมชนสัมพันธ' 1

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ!กงานด/านจัดซื้อจัดจ/างและพัสดุ 1

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร/าง ฝ!กงานด/านโยธาและก�อสร/าง 5

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม
ฝ!กงานช�างกลโรงงาน และงานอื่น ๆ ที่ได/รับมอบหมาย 1

สาขาวิชาช�างเชื่อม ฝ!กงานด/านช�างเชื่อมและโลหะแผ�น และงานอื่น ๆ ที่ได/รับมอบหมาย 2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง
1. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษา

2. ฝ!กงานควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย' และเครื่องยนต'ดีเซล
1

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต' ฝ!กงานด/านบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล และตรวจเช็ค 4

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ!กงานด/านงานธุรการและบริการ 8

สาขาวิชาเกษตรกรรม  พืชศาสตร' ฝ!กงานด/านจัดสวน ดูแลพื้นที่เกษตร 1

ปวส.

ปริญญาตรี

เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง ฝ!กงานด/านระบบไฟฟ�าและเครื่องปรับปรุงอากาศ 10

ไม�จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ดูแลบ/านพักรับรอง ร/านกาแฟคุณสายชล และสนามกอล'ฟ 3

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาอุปกรณ'ไฟฟ�าโรงไฟฟ�าพลังน้ํา 3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  วิทยาการคอมพิวเตอร'  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ!กงานด/านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  คอมพิวเตอร'กราฟqก ฝ!กงานด/านประชาสัมพันธ' 1

สาขาวิชานิเทศศาสตร' วารสารศาสตร' สื่อสารมวลชน ฝ!กงานด/านประชาสัมพันธ'และชุมชนสัมพันธ' 1

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ
1. ฝ!กงานด/านเอกสาร และงานตามนโยบายผู/บริหาร

2. ฝ!กงานจัดซื้อจัดจ/างและบริหารพัสดุ
3

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ!กงานด/านความปลอดภัยในการทํางาน 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร'สิ่งแวดล/อม ฝ!กงานด/านสิ่งแวดล/อม การควบคุมน้ําทิ้งตามมาตรฐาน ISO14002 2

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม

1. ฝ!กงานด/านการกลึง การไส การเจาะ การเจียร 

2. ฝ!กงานด/านการเชื่อมไฟฟ�า เชื่อมแกsส 

3. ฝ!กงานด/านการวางแผนผลิตอุปกรณ'และอะไหล�

4

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  อิเล็กทรอนิกส' 

ระบบวัดคุม ระบบควบคุม
ฝ!กงานบํารุงรักษาอุปกรณ'ไฟฟ�าโรงไฟฟ�าพลังน้ํา 8

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต'
1. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษายานพาหนะ-เรือ

2. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาเครื่องจักรหนักทุ�นแรง
8

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต' ปฏิบัติงานด/านบํารุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ�า 4

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ'ไฟฟ�าโรงไฟฟ�าพลังน้ํา 4

เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก

เขื่อนสิริกิติ์ 

จ.อุตรดิตถ'

ปริญญาตรี

ปวส.
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต'
1. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษายานพาหนะ-เรือ

2. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาเครื่องจักรหนักทุ�นแรง
8

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม

1. ฝ!กงานด/านการกลึง การไส การเจาะ การเจียร 

2. ฝ!กงานด/านการเชื่อมไฟฟ�า เชื่อมแกsส 

3. ฝ!กงานด/านการวางแผนผลิตอุปกรณ'และอะไหล�

4

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส'  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร' ฝ!กงานสื่อสาร 3

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ!กงานด/านธุรการ 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ
1. ฝ!กงานด/านธุรการและคอมพิวเตอร'

2. ฝ!กงานด/านเอกสาร และงานตามนโยบายผู/บริหาร
3

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส' ฝ!กงานด/าน IOT และเครือข�าย 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร� 
1. ฝ!กงานคํานวณปริมาณงานถ�าน

2. ฝ!กงานปฎิบัติการเหมือง  งานระเบิด และงานเหมืองหินปูน
7

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร'
เพื่อมาทํางาน ศึกษาและเขียนโปรแกรมสําหรับประมวลผลข/อมูลวิศวกรรมบํารุงรักษาโดยใช/วิธี Machine 

Learning และ Neural network
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. ฝ!กงานตรวจสอบคุณสมบัติวัศดุ,งานMachine shop,งานซ�อมตรวจสอบเครื่องยนต' Transmission และ

อุปกรณ'ไฮดรอลิค

2. ฝ!กงานตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักในเหมืองแม�เมาะ

3. ฝ!กงานวิศวกรรมซ�อมชิ้นส�วนอุปกรณ'และโครงสร/างเครื่องจักรระบบขนส�งวัสดุ

4. ออกแบบปรับปรุงระบบสูบน้ํา Water Supply / ศึกษาระบบการสูบน้ําของเหมืองลึก /

 ศึกษาการบริหารการจัดการน้ําของเหมืองลึก / ศึกษาการบํารุงรักษาและซ�อมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ�

8

ปริญญาตรี

เขื่อนสิริกิติ์ 

จ.อุตรดิตถ'

เหมืองแม�เมาะ 

จ.ลําปาง

ปวช. - ปวส.

ปวช.
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. วางแผนและประเมินผลบํารุงรักษา

2. ฝ!กงานวิศวกรรมวิเคราะห'และประเมินผลเครื่องจักรระบบขนส�งวัสดุ
3

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  

1. ออกแบบและการวิเคราะห'ระบบไฟฟ�า วงจรไฟฟ�า การควบคุมระบบอัตโนมัติ งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ�าสาย

ไฟฟ�าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ�า การวางวงจร การจ�ายไฟ

2. ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษา และทดสอบ อุปกรณ'ไฟฟ�า เช�น หม/อแปลงไฟฟ�า, มอเตอร'ไฟฟ�าสายไฟ, ระบบ

Protection เปzนต/น

4

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ฝ!กงานด/านการวางแผน ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงด/านความปลอดภัย 

รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับการป�องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ

2. จัดทําคู�มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข/องกับด/านความปลอดภัย

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  วิทยาการคอมพิวเตอร'  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดการข/อมูลเอกสารลงข/อมูลตัวอย�างทดสอบ จัดการข/อมูลนําเสนอ และงานตามที่ได/รับมอบหมาย

2. ฝ!กงานเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบงานด/วย PHP,Python 

3. ประมวลข/อมูลทางวิศวกรรมแผนงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร'สารสนเทศ

4. ฝ!กงานด/านข/อมูลระบบคุณภาพ และงานระบบสารสนเทศ

5. สร/างระบบบริหารพัสดุ และจัดเก็บข/อมูลงานบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา

15

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  คอมพิวเตอร'กราฟqก
 ออกแบบและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ'ต�าง ๆ ตามที่ได/รับมอบหมาย หรือ เขียนบทความ สื่อ ข�าว ข/อมูล

เผยแพร�ประชาสัมพันธ'
1

สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล/อม ฝ!กงานในห/องปฏิบัติการ ทดสอบตัวอย�าง งานค/นคว/าวิจัยตามที่ได/รับมอบหมาย 4

สาขาวิชาธรณีวิทยา  เทคโนโลยีธรณี
ฝ!กงานจัดทําและประเมินผลข/อมูลธรณีวิทยาชั้นถ�านหิน งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ข/อมูล

ธรณีวิทยาบ�อเหมือง
3

สาขาวิชาภูมิศาสตร' ภูมิสารสนเทศศาสตร' งานสารสนเทศภูมิศาสตร'(GIS) งานจัดทําแผนที่ งานจัดทํา3Dmodel 3

เหมืองแม�เมาะ 

จ.ลําปาง
ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ

1. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานซื้อ งานจ/าง

2. จัดเก็บข/อมูลเอกสารด/านต�างๆ

3.  สามารถใช/โปรแกรมพื้นฐานสําหรับทํางานบนคอมพิวเตอร' เช�น Microsoft Office ได/

4

สาขาวิชาการโรงแรม  การจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว ฝ!กงานการต/อนรับคณะนําชม และจัดกําหนดการท�องเที่ยว 4

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  

1. ฝ!กงานออกแบบและการวิเคราะห'ระบบไฟฟ�า วงจรไฟฟ�า การควบคุมระบบอัตโนมัติ งานที่เกี่ยวกับเสา

ไฟฟ�าสายไฟฟ�าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ�า การวางวงจร การจ�ายไฟ

2. ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษา และทดสอบ อุปกรณ'ไฟฟ�า เช�น หม/อแปลงไฟฟ�า, มอเตอร'ไฟฟ�าสายไฟ, 

ระบบ Protection เปzนต/น

9

สาขาวิชาช�างเชื่อม

1. ฝ!กงานเชื่อมซ�อมบํารุง งานประกอบและเชื่อมงานโครงสร/าง และงานเชื่อมโลหะพิเศษ

2. ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทั่วไป และขนาดใหญ�

3. ผู/ช�วยช�างเชื่อม งานบํารุงรักษาเครื่องจักร

16

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต' 

1. บํารุงรักษาเครื่องจักรตีนตะขาบที่ใช/ในเหมืองแม�เมาะ

2. ซ�อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในบ�อเหมือง

3. บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ'ทั่วไป

4. ผู/ช�วยช�างซ�อม Gearbox, Fluid coupling, ระบบ Hydraulics

5. ซ�อมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําทั่วไป และขนาดใหญ�

30

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส'  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร' ฝ!กงานด/านคอมพิวเตอร'เบี้องต/น 4

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม
ฝ!กงานด/านช�างกลโรงงาน กลึง กัด ไส เจียรนัย งานซ�อมบํารุง อุปกรณ'เครื่องจักร 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ

1. ฝ!กงานสํานักงาน งานเอกสาร และงานที่ได/รับมอบหมาย

2. เขียนและดูแลระบบ Website การจัดเก็บเอกสาร งานติดต�อสื่อสาร งานจัดซื้อจัดจ/าง งานธุรการ 

3. งานข/อมูลระบบคุณภาพ และงานระบบสารสนเทศ

14

เหมืองแม�เมาะ 

จ.ลําปาง

ปวส.

ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ
1. ฝ!กงานด/านจัดเอกสารสวัสดิการ และงานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย

2. เรียนรู/บริหารจัดการ ประสานงาน งานด/านธุรการ และงานสํานักงาน ฯลฯ
6

สาขาวิชาเลขานุการ

1.จัดเก็บเอกสาร งานติดต�อสื่อสาร งานจัดซื้อจัดจ/าง งานธุรการ และอื่น ๆ

2. จัดทําบันทึกทางราชการ  ติดตามกําหนดการนัดหมาย  และงานจดบันทึกการประชุม

3. สามารถใช/งานโปรแกรมพื้นฐานสําหรับทํางานบนคอมพิวเตอร' เช�น Microsoft Office ได/

10

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  
ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษา และทดสอบอุปกรณ'ไฟฟ�า เช�น หม/อแปลงไฟฟ�า, มอเตอร'ไฟฟ�าสายไฟ, 

ระบบ Protection และงานซ�อมอุปกรณ'ไฟฟ�าทั่วไป
3

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต' 

1. ฝ!กงานบํารุงรักษาเครื่องจักรตีนตะขาบที่ใช/ในเหมืองแม�เมาะ

2. ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในบ�อเหมือง

3. บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ'ทั่วไป

9

สาขาวิชาช�างเชื่อม ฝ!กงานเชื่อมซ�อมบํารุง งานประกอบและเชื่อมงานโครงสร/าง  รวมถึงงานเชื่อมโลหะพิเศษ 6

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม
ฝ!กงานช�างกลโรงงาน กลึง กัด ไส เจียรนัย งานซ�อมบํารุง อุปกรณเครื่องจักร 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ ฝ!กงานด/านคอมพิวเตอร'เบี้องต/น 1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร'สารสนเทศ งานสํานักงาน 2

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ ฝ!กงานสํานักงาน งานจัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย 1

สาขาวิชาช�างศิลปกรรม ช�างวิจิตรศิลป� ฝ!กงานออกแบบ เช�น ตกแต�งงานพิธีการ ติดป�ายต�าง ๆ , ตัดสติ๊กเกอร' , ผูกผ/าประดับ 4

ไม�จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ

1. ฝ!กงานธุรการและสารบรรณ งานรับ-ส�งเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย

2. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานซื้อ งานจ/างการ

3. สามารถใช/งานโปรแกรมพื้นฐานในการจัดเก็บข/อมูล เช�น Microsoft Office

3

เหมืองแม�เมาะ 

จ.ลําปาง

ปวช. - ปวส.

ปวช.

ปวส.
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาเครื่องกลระบบกําจัดกsาซซัลเฟอร'ไดออกไซด'

2. วิเคราะห'ป7ญหาและวางแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ'กังหัน

3. ศึกษาความรู/เกี่ยวการบํารุงรักษา Steam Turbine

4

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  ฝ!กงานบํารุงรักษาอุปกรณ'ไฟฟ�า 2

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส' ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาไฟฟ�าและอุปกรณ'ควบคุมระบบกําจัดกsาซซัลเฟอร'ไดออกไซด' 3

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ!กงานด/านโรงงานเครื่องกล 1

สาขาวิศวกรรมทุกสาขา วิเคราะห' ป7ญหางานเทคนิคโรงไฟฟ�า Unit 8-13 2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง
1. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาไฟฟ�าและอุปกรณ'ควบคุมระบบกําจัดกsาซซัลเฟอร'ไดออกไซด'

2. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาระบบไฟฟ�า
5

สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า วิศวกรรมคอมพิวเตอร'

สาขาวิชาวิทยาศาสตร'คอมพิวเตอร'

และสาขาอื่นๆ ด/านคอมพิวเตอร' เช�น Data Science

1. จัดทํา Master Data สําหรับเตรียมข/อมูลใช/ในการจัดทํา Health Score และ Plant Profile

2. จัดทํา Website ของหน�วยงาน เพื่อบริหารจัดการข/อมูลต�างๆ และออกแบบนําเสนอข/อมูล 

ผ�าน Dashboard ด/วย Power BI หรืออื่นๆ

5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  วิทยาการคอมพิวเตอร'  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดการฐานข/อมูลของหน�วยงาน

2. ฝ!กงานสารสนเทศของงานด/านเครื่องกลระบบกําจัดกsาซซัลเฟอร'ไดออกไซด'
1

สาขาวิชาพืชศาสตร' ฝ!กงานและสนับสนุนการดําเนินการด/านชุมชน ดูแลศูนย'ชีววิถี 3

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ!กงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล/อมในการทํางาน 3

สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ
1. ฝ!กงานและสนับสนุนการดําเนินการด/านการจัดซื้อจัดจ/าง

2. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานสัญญา และงานขอ Vendor เพื่อประกอบธุรกิจกับ กฟผ.
7

สาขาวิชานิเทศศาสตร' วารสารศาสตร' สื่อสารมวลชน
ฝ!กงานด/านสื่อประชาสัมพันธ'  ถ�ายภาพ ทําข�าว จัดทําสื่อฯ งานออกแบบต�าง ๆ สื่อดิจิตอล (Media Art) 

งานด/านสื่อสาร และ การตลาด
6

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  การจัดการชุมชน สํารวจ จัดเก็บข/อมูลในชุมชน และสามารถลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร/างความสัมพันธ'กับชุมชนได/ 2

โรงไฟฟ�าแม�เมาะ

จ.ลําปาง
ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  ช�างเทคนิคการผลิต  

ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม
ฝ!กงานด/านช�างกลโรงงาน 5

สาขาวิชาช�างเชื่อม
1. ฝ!กงานเชื่อมซ�อมอุปกรณ'เครื่องจักรกล 

2. ฝ!กงานด/านเชื่อมโลหะ
15

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง

1. สนับสนุนงานตรวจวัด เก็บข/อมูล สมรรถนะอุปกรณ'ภายในโรงไฟฟ�า Unit 8-13

2. ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาไฟฟ�าและอุปกรณ'ควบคุมระบบกําจัดกsาซซัลเฟอร'ไดออกไซด'

3. บํารุงรักษาระบบไฟฟ�า

20

สาขาวิชาช�างยนต'  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต'
1. ตรวจวัด เก็บข/อมูล สมรรถนะอุปกรณ'ภายในโรงไฟฟ�า Unit 8-13

2. ฝ!กงานซ�อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
16

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร/าง
1. ควบคุมงานจ/างก�อสร/างคันดิน 

2. ตรวจแบบก�อสร/าง และติดตามโครงการ
4

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส'  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร' ฝ!กงานด/านบํารุงรักษาไฟฟ�าและอุปกรณ'ควบคุมระบบกําจัก็าซซัลเฟอร'ไดออกไซด' 12

สาขาวิชาช�างแมคคาทรอนิกส' ไฟฟ�า อิเล็กทรอนิกส'
ฝ!กงานด/าน Preventive & Corrective Maintenance อุปกรณ' C&I และถอดติดตั้งวางแผนซ�อมอุปกรณ' 

C&I
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ

1. จัดทําข/อมูลโควต/า และข/อมูลจองคิวรถบรรทุกวัตถุพลอยได/

2. สนับสนุนงานตรวจวัด เก็บข/อมูล สมรรถนะอุปกรณ'ภายในโรงไฟฟ�า Unit 8-13

3. สนับสนุนงานเบิกซื้อ หรือจ/าง 

4. ฝ!กงานซ�อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและงานจัดเก็บข/อมูล

4

ปวส. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย' สํารวจ จัดเก็บข/อมูลในชุมชน และสามารถลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร/างความสัมพันธ'กับชุมชนได/ 1

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ จัดทํา database ด/านงานบํารุงรักษา 1

ปวช.-ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร'  คอมพิวเตอร'ธุรกิจ จัดทํา database ด/านงานบํารุงรักษา 2

ศูนย'ฝ!กอบรมแม�เมาะ

จ.ลําปาง
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร' เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบไอที 2

โรงไฟฟ�าแม�เมาะ

จ.ลําปาง

โรงไฟฟ�าแม�เมาะ

จ.ลําปาง
ปวส.
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คุณวุฒิ สาขา

ที่ทําการฝ	ายปฏิบัติการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ขอนแก น

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาช างโยธา  ช างก อสร'าง เขียนแบบ  ประมาณราคา และตรวจสอบเก็บข'อมูลงานโยธา 1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโครงสร'าง ฝ/กงานบํารุงรักษาเบื้องต'นอาคารโรงไฟฟ5า อาคารประกอบภายในโรงไฟฟ5า และสํานักงาน 1

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม  วิศวกรรมระบบควบคุม ฝ/กงานบํารุงรักษาอุปกรณ8ควบคุมและเครื่องมือวัด 1

สาขาวิชาช างไฟฟ5า  ช างไฟฟ5ากําลัง  ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8ทางด'านไฟฟ5า และป5องกันแก'ไขอุปกรณ8ไฟฟ5า 2

สาขาวิชาช างระบบวัดคุม  ช างระบบควบคุม ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8ควบคุมและเครื่องมือวัด 2

สาขาวิชาช างยนต8  ช างเครื่องกล  ช างเทคนิคยานยนต8 ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8เครื่องกล ป5องกันและแก'ไขอุปกรณ8เครื่องกล 4

สาขาวิชาช างโยธา  ช างก อสร'าง ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาเบื้องต'นอาคารโรงไฟฟ5า อาคารประกอบภายในโรงไฟฟ5าและสํานักงาน 2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร8  คอมพิวเตอร8ธุรกิจ ฝ/กงานด'านจัดการข'อมูลบํารุงรักษา และจัดทํารายงานบํารุงรักษา 1

สาขาวิชาเลขานุการ ฝ/กงานด'านธุรการ และงานเอกสาร ประสานงาน การวางแผนงาน 1

สาขาวิชาช างไฟฟ5า  ช างไฟฟ5ากําลัง  ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8ทางด'านไฟฟ5า และป5องกันแก'ไขอุปกรณ8ไฟฟ5า 3

สาขาวิชาช างระบบวัดคุม  ช างระบบควบคุม ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8ควบคุมและเครื่องมือวัด 2

สถานีไฟฟ5าแรงสูง 

สกลนคร 1

ไม จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร8  คอมพิวเตอร8ธุรกิจ ฝ/กงานด'านจัดการข'อมูลบํารุงรักษา และจัดทํารายงานบํารุงรักษา 1

ไม จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ5า  วิศวกรรมไฟฟ5ากําลัง  ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8สถานีไฟฟ5าแรงสูง เครื่องมือ และรายงานบํารุงรักษา 1

ไม จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร8  คอมพิวเตอร8ธุรกิจ ฝ/กงานด'านจัดการข'อมูลบํารุงรักษา และจัดทํารายงานบํารุงรักษา 1

สถานีไฟฟ5าแรงสูง 

อุบลราชธานี 1

ไม จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ5า  วิศวกรรมไฟฟ5ากําลัง  ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8สถานีไฟฟ5าแรงสูง เครื่องมือ และรายงานบํารุงรักษา 1

สถานีไฟฟ5าแรงสูง

นครราชสีมา 1

ไม จํากัด

คุณวุฒิ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ5า  วิศวกรรมไฟฟ5ากําลัง  

ฝ/กงานด'านบํารุงรักษาอุปกรณ8สถานีไฟฟ5าแรงสูง , บํารุงรักษาเครื่องมือ 

และรายงานบํารุงรักษา
2

สถานีไฟฟ5าแรงสูง 

อุดรธานี 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

โรงไฟฟ5าน้ําพอง

จ.ขอนแก น
ปวส.

ปวช.

ปริญญาตรี
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คุณวุฒิ สาขา

 ศูนย�ควบคุมระบบส�ง

ไฟฟ�าภาคใต� จ.ตรัง
ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ ฝ%กงานด�านงานธุรการ 1

ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร� วารสารศาสตร� สื่อสารมวลชน จัดทําประชาสัมพันธ�ด�วยสื่อดิจิทัล 1

ปวส. สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส�  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 2

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�

1. ให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานปฏิบัติการเครือข�าย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ Website และMobile App 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศด�วยอุปกรณ� IoT (Raspberry Pi/Arduino)

1

สาขาวิชารัฐศาสตร� รัฐประศาสนสตร� บริหารรัฐกิจ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย�
ฝ%กงานด�านเอกสาร และข�อมูลสํานักงาน 2

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส�  ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 1

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ฝ%กงานด�านไฟฟ�าสนามบริเวณ 2

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร�าง ฝ%กงานด�านโยธาสนามบริเวณ 3

สาขาวิชารัฐศาสตร� รัฐประศาสนสตร� บริหารรัฐกิจ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย�
ฝ%กงานด�านบุคคล และข�อมูลอัตรากําลัง 1

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. จัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน

2. จัดการความเสี่ยง 

3. จัดการกฎหมาย ข�อกําหนดอื่นๆ และการประเมินผลการปฏิบัติ 

4. การฝ%กอบรมให�ความรู� ความสามารถ และจิตสํานึก 

5. ตรวจสภาพการณ�การทํางาน 

6. บริหารจัดการอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคล 

7. ควบคุมด�านสุขภาพและอนามัย

1

ที่ทําการ

ฝ]ายปฏิบัติการภาคใต� 

จ.กระบี่

ปริญญาตรี

ปวส.

สํานักงานลําภูรา

จ.ตรัง

สํานักงานหาดใหญ�

จ.สงขลา

ปริญญาตรี

ภาคใต

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคใต

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาบัญชี 

สาขาวิชาการเงิน การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

1. ฝ%กงานด�านสารสนเทศทางบัญชี  รายงานทางการเงิน 

2. ฝ%กงานด�านบัญชีเจ�าหนี้ งานการเงิน 

3. เข�าใจสาระสําคัญของ ภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ�าย 

4. สามารถใช�งานโปรแกรม Power point ประกอบการทํางานได�

1

สาขาวิชาการเงิน  การเงิน และการธนาคาร 

สาขาการบัญชี 

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

1. ฝ%กงานด�านสารสนเทศทางบัญชี  รายงานทางการเงิน 

2. ฝ%กงานด�านบัญชีทรัพย�สิน 

3. ฝ%กงานด�านงบประมาณ 

4. สามารถทํา Power point ประกอบการทํางานได�

1

สาขาวิชาบัญชี

1.งานด�านสารสนเทศทางบัญชี  รายงานทางการเงิน 

2.งานด�านบัญชีเจ�าหนี้ งานการเงิน,

3.รู�สาระสําคัญของ ภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ�าย,

4.ความสามารถทาง IT ใช�งานโปรแกรม Power point ประกอบการทํางานได�

1

ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร� วารสารศาสตร� สื่อสารมวลชน
1. ฝ%กงานด�านประชาสัมพันธ�  ผลิตสื่อ 

2. สามารถใช�โปรแกรม photoshop หรือ illustrator ได� และสามารถตัดต�อวิดิโอได�
1

ปวส. สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ�
1. ฝ%กงานด�านประชาสัมพันธ�  ผลิตสื่อ 

2. สามารถใช�โปรแกรม photoshop หรือ illustrator ได� และสามารถตัดต�อวิดิโอได�
1

ที่ทําการ

ฝ]ายปฏิบัติการภาคใต� 

จ.กระบี่

ปริญญาตรี

โรงไฟฟ�ากระบี่

จ.กระบี่
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคใต

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  วิศวกรรมไฟฟ�ากําลัง  

1. ศึกษาและสนับสนุนงานวางแผนบํารุงรักษา

2. ศึกษาวิเคราะห�แนวทางเพิ่ม Reliability ของอุปกรณ�เครื่องจักรในโรงไฟฟ�า

3. ฝ%กงานด�าน Condition Based Monitoring 

4. เรียนรู�การจัดทํา Report และนําเสนอ

5. วางแผนบํารุงรักษา Preventive Maintenance/ Corrective Maintenance/ IM ของอุปกรณ�ไฟฟ�า 

เครื่องมือวัด  

6. วิเคราะห�งานบํารุงรักษาอุปกรณ�ด�านไฟฟ�า เครื่องมือวัด และระบบควบคุม 

7. บํารุงรักษาไฟฟ�า เครื่องมือวัด ระบบควบคุม โรงไฟฟ�า

4

สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล�อม วิเคราะห�คุณภาพน้ําระบบผลิตห�องปฏิบัติการเคมี งานควบคุมระบบผลิตน้ํา และเครื่องมือ Online 2

ปวส. สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  

1. ฝ%กงานด�านซ�อมบํารุง ระบบไฟฟ�า เครื่องมือวัด ระบบควบคุม โรงไฟฟ�า

2. ศึกษาข�อมูลด�านเทคนิคเบื้องต�นของอุปกรณ�ด�านเครื่องกลและงานซ�อมบํารุง

อุปกรณ�เครื่องกลในระบบผลิตของโรงไฟฟ�า

3. ฝ%กงานด�านซ�อมบํารุง Preventive Maintenance, Corrective Maintenance ร�วมกับช�างปฏิบัติกใน

ระบบผลิตของโรงไฟฟ�า

4. ปฏิบัติกิจกรรมงานคุณภาพต�างๆ ตามนโยบายของโรงไฟฟ�า

5. งานบํารุงรักษาไฟฟ�า และโยธาขั้นพื้นฐาน

14

ปวช. สาขาวิชาการจัดการ  บริหารธุรกิจ
1. ฝ%กงานด�านเอกสาร ใช�งานโปรแกรม Microsoft office  เบื้องต�นได�

2. ฝ%กงานด�านพัสดุ เช�น จัดของเข�าชั้นในคลัง ฯลฯ
4

โรงไฟฟ�าจะนะ

จ.สงขลา
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คุณวุฒิ สาขา

ภาคใต

สถานที่ฝ�กงาน
คุณวุฒิ / สาขา ที่เป�ดรับฝ�กงานรอบ 3/2566

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม
จํานวน 

(อัตรา)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าด�านเครื่องกล Preventive Maintenance Corrective Maintenance 2

สาขาวิชานิเทศศาสตร� วารสารศาสตร� สื่อสารมวลชน เขียนข�าวประชาสัมพันธ� จัดกิจกรรมภายใน และลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ�รอบเขื่อนบางลาง 2

สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต� ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าด�านเครื่องกล Preventive Maintenance Corrective Maintenance 3

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร�าง เขียนแบบ ประมาณราคา, งานอาคาร, งานตรวจสอบเขื่อน, งานประปา 1

สาขาวิชาช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� ฝ%กงานด�านบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ , IT support  และอื่นๆ 2

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าด�านไฟฟ�า Preventive Maintenance Corrective Maintenance 2

สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต� ฝ%กงานด�านบํารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เรือยนต� 1

สาขาวิชาการโรงแรม
1. ฝ%กงานด�านบริการส�วนหน�า งานตรวจสอบห�องพัก 

2. จัดทํารายงานสรุปที่เกี่ยวข�อง
2

สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต� ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าด�านเครื่องกล Preventive Maintenance Corrective Maintenance 1

สาขาวิชาช�างเทคนิคการผลิต ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าด�านเครื่องกล Preventive Maintenance Corrective Maintenance 1

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน ฝ%กงานด�านซ�อมบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ และงานโรงงานอื่นๆ 1

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ฝ%กงานด�านบํารุงรักษาอุปกรณ�ไฟฟ�าโรงไฟฟ�าพลังน้ํา 2

ปวช. สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต� ฝ%กงานด�านซ�อมบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ 1

สาขาวิชาช�างไฟฟ�า  ช�างไฟฟ�ากําลัง  ฝ%กงานซ�อมบํารุงด�านไฟฟ�า 2

สาขาวิชาช�างโยธา  ช�างก�อสร�าง ฝ%กงานด�านการก�อสร�าง 2

สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคยานยนต� ฝ%กงานด�านการซ�อมแซมเครื่องจักร 1

สาขาวิชาเกษตรกรรม  พืชศาสตร� ฝ%กงานด�านภูมิทัศน�และสนามกอล�ฟ 2

ปวช. - ปวส.

เขื่อนรัชชประภา

จ.สุราษฎร�ธานี

เขื่อนบางลาง

จ.ยะลา
ปวส.

ปริญญาตรี

ปวช. - ปวส.

ปวส.
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