ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2565
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกงาน
-

นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ตามคุณวุฒิสาขาที่ กฟผ. กำหนด
คุณวุฒิสาขาที่เปิดสมัครสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้าย
ไม่จำกัดเกรดเฉลีย่
สามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตามวัน และเวลาทำการของ กฟผ. (จันทร์ - ศุกร์)

กำหนดการรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร : กฟผ. เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานปีละ 3 รอบ ดังนี้

กระบวนการคัดเลือก : การพิจารณาการรับนักศึกษาฝึกงานจะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานและความพร้อมของหน่วยงาน
ค่าตอบแทน : วันละ 200 บาท
สถานที่ฝึกงาน : ตามประกาศรายละเอียดคุณวุฒสิ าขา
* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร
1. เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ Website : https://internship.egat.co.th เลือกหัวข้อ ลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกงาน >
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ E-mail สำหรับการลงทะเบียนในครั้งแรก > กรอก/แก้ไข ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน >
ส่งใบสมัคร > ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
2. เลือกสมัครในสาขาที่เปิดรับ โดยเลือกสมัครในสาขาที่สนใจและตรงกับพื้นฐานความรู้เข้าฝึกงาน 1 สาขาวิชา/ 1 สถานที่ฝึกงาน
(ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานทีฝ่ กึ งานได้)
3. Upload เอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน (รูปถ่าย/transcript/ เอกสารการได้รับวัคซีน (ถ้ามี)/ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ใบรับรองการฝึกงาน
นิสิต/นักศึกษา จะได้รับ ใบรับรองการฝึกงาน (EGAT Certificate) ภายหลังจากจบการฝึกงานตามเกณฑ์ที่ กฟผ.
กำหนด หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกงาน กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์การมอบใบรับรอง
การฝึกงานให้แก่นิสิต/นักศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก กองสรรหาและงานบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
โทร. 02 436 5341, 06 2775 8240

ภาคกลาง
สถานที่ฝ&กงาน

กฟผ. สํานักงานกลาง
จ.นนทบุรี

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป(ดรับฝ&กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

ใชโปรแกรม AutoCAD, Sketch up, Lumion

1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ฐานขอมูล Website

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการดานคอมพิวเตอร (Hardware/Software/Network) งานพัฒนา Web
Application และฐานขอมูล

1

สาขาวิศวกรรมไฟฟIา วิศวกรรมไฟฟIากําลัง

- งานวิศวกรรมบํารุงรักษาสายสNง

3

สาขาวิชาบัญชี/บริหาร/เศรษฐศาสตรการเงิน

- ตรวจสอบรายการ วาง - ถอน คNาทดแทน
- ทําจดหมาย, บันทึก ถึงหนNวยงานตNาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- งานคNาใชจNายเดินทางและกิจกรรมทั่วไป
- งานตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะหรายงานทางการเงิน

5

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

งานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและควบคุมโรคติตตNอของสถานพยาบาล กฟผ.

1

สาขาวิชาภูมิศาสตร ภูมิสารสนเทศศาสตร

จัดทําแผนที่ จัดทําขอมูล GIS จัดทําเว็บแผนที่ ฯลฯ

10

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คอมพิวเตอรกราฟ^ก

- ถNายทอดขอมูลดานระบบไฟฟIาที่มอบหมายออกมาในรูปแบบ Infographic /
One page ไดชดเจน สวยงาม เขาใจงNาย
- ปรับปรุงและออกแบบหนา Web site และ Mock up ของ Web ,
- ถNายทอดขั้นตอนการทํางาน กรณีศึกษา หรือขอมูล KM ในรูปแบบ Work Flow
ใหครบถวนเขาใจงNาย
- อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ ทํางานเปhนทีมไดดี - พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ถามี)

1

ภาคกลาง
สถานที่ฝ&กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป(ดรับฝ&กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชามีเดียอารต, สาขาวิชามัลติมีเดีย, สาขาวิชาการ
ออกแบบกราฟ^ก, สาขาอื่นๆดานศิลปะ

-ออกแบบ UX/UI ของ Web และ Application
-ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ และไฟลนําเสนอ
-ออกแบบ Graphic Design สําหรับสถานีอัดประจุไฟฟIาเชิงพาณิชย
-ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ และไฟลนําเสนอ

1

สาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน

1.งานรณรงคสNงเสริมโครงการดานการใชไฟฟIาอยNางมีประสิทธิภาพ และดาน CSR
2.งานจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการตNางๆ
3.งานสื่อสารในโครงการและกิจกรรมตNางๆ เชNน ศึกษาการกําหนดแผนงาน
แนวทาง และงบประมาณ, การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ, การเขียนขNาว Content,
การเตรียมจัดกิจกรรมและศึกษาการควบคุมงาน Organizer

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ

- บันทึกขอมูลประวัติการนําเขา-ออก ของเอกสาร
- จัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับการประชุม
- ประสานงานดานธุรการกับหนNวยงานภายในกอง
- สามารถใชโปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดการขอมูล และการนําเสนอขอมูล เชNน
Power BI, Power Apps หรือโปรแกรมอื่นๆ ได

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ

ดูแลอุปกรณตNอพNวง และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ

2

ปริญญาตรี

กฟผ. สํานักงานกลาง
จ.นนทบุรี

ปวส.

ภาคกลาง
สถานที่ฝ&กงาน

กฟผ. สํานักงานกลาง
จ.นนทบุรี

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป(ดรับฝ&กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปวส.

สาขา

สฟ.ไทรนอย
จ.นนทบุรี

ปริญญาตรี
ปวส.

ปริญญาตรี

ปวส.

จํานวน
(อัตรา)

บันทึกขอมูลประวัติการนําเขา-ออก ของเอกสาร
- จัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับการประชุม
- ประสานงานดานธุรการกับหนNวยงานภายในกอง
- สามารถใชโปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดการขอมูล และการนําเสนอขอมูล เชNน
Power BI, Power Apps หรือโปรแกรมอื่นๆ ได

1

งานทางดานการเชื่อม

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดทําระบบประมวลและแสดงผลจากฐานขอมูลดวย Power BI , เชื่อมโยง
ฐานขอมูลตNางๆ ดวย Web Service สําหรับงานควบคุมระบบกําลังไฟฟIา

1

สาขาวิชาชNางโยธา ชNางกNอสราง

เขียนแบบงานกNอสราง สาธารณูปโภค และงานซNอมแซมตNางๆ

1

สาขาวิศวกรรมไฟฟIา วิศวกรรมไฟฟIากําลัง

ศึกษางานบํารุงรักษาระบบปIองกันไฟฟIาและเครื่องวัดไฟฟIา / PM เครื่องมือ/
อุปกรณงานบํารุงรักษาระบบปIองกันไฟฟIาและเครื่องวัดไฟฟIา / จัดทําบัญชี
การควบคุม วัสดุและอุปกรณใน Warehouse

1

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

จัดทํา Database ของอุปกรณตัดตอน และอุปกรณอื่นๆ ที่แผนกฯ รับผิดชอบ,
Inspection Sheet Online,บันทึกจํานวนครั้งในการทํางานของ Circuit reaker
แบบ Online,ความเปhนไปไดในการพัฒนาชุด Remote Control เพื่อควบคุม
Insulator Washer

1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส การจัดการการขนสNง
ระหวNางประเทศ

บริหารจัดการระบบงานคลัง หรือสํารองคลัง

2

สาขาวิชาชNางยนต ชNางเครื่องกล ชNางเทคนิคยานยนต

งานซNอมและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ

2*

สาขาเลขานุการ

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาชNางเชื่อม
ที่ทําการ
ฝuายปฏิบัติการภาคกลาง
จ.นนทบุรี

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ภาคกลาง
สถานที่ฝ&กงาน

สฟ.ไทรนอย
จ.นนทบุรี

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป(ดรับฝ&กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปวส.

ปวช.

สาขา

ปริญญาตรี

ศึกษางานบํารุงรักษา Generator & Motor / PM เครื่องมือ/อุปกรณงานซNอม
Gen & Motor / จัดทําบัญชีการควบคุม วัสดุและอุปกรณใน Warehouse

1

สาขาวิชาชNางอิเล็กทรอนิกส ชNางเทคนิคคอมพิวเตอร

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟIา

1

สาขาวิชาชNางเชื่อม

มีความสามารถในดานงานเชื่อม

1

ดูแล ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือ ซNอมเครื่องมือ

2

สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดลอม

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานเคมี

3

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

งานพัฒนางานบํารุงรักษา รฟ.

2

งานบํารุงรักษาระบบไฟฟIาอาคารและบริเวณ

10

สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง

งานซNอมเครื่องยนตและระบบไฟฟIา ศึกษาขอมูลกระบวนการซNอมเครื่องยนตและ
ระบบไฟฟIา

2

สาขาบัญชี

บัญชี งบประมาณ รายงานตนทุน ตรวจจNาย และอื่นๆที่เกี่ยวของ

2

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขNาย IoT เบื้องตน และโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 ชิ้นงาน / มีความรูดานคอมพิวเตอร ,Network ,การเขียนโปรแกรม
และ Web เบื้องตน

1

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ระบบผลิตน้ําประปา, น้ําใส, น้ําบริสุทธิ์ (Demin)

1

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง
สํานักงานหนองจอก
จ.กรุงเทพมหานคร

ปวส.

โรงไฟฟIาพระนครเหนือ
จ.นนทบุรี

ไมNจํากัด
คุณวุฒิ

โรงไฟฟIาวังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง

ปวช. - ปวส. สาขาวิชาชNางยนต ชNางเครื่องกล ชNางเทคนิคยานยนต
สํานักงานไทรนอย
จ.นนทบุรี

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดลอม

ภาคกลาง
สถานที่ฝ&กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป(ดรับฝ&กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

1

สาขาวิชาชNางอิเล็กทรอนิกส ชNางเทคนิคคอมพิวเตอร

บํารุงรักษา คอมพิวเตอรและเครือขNาย และเปhนผูชNวยโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 ชิ้นงาน / มีความรูดานคอมพิวเตอร ,Network เบื้องตน

1

สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง

งานบํารุงรักษาไฟฟIาของอุปกรณไฟฟIาในโรงไฟฟIา งานไฟฟIาบริเวณ

1

สาขาวิชาชNางระบบวัดคุม ชNางระบบควบคุม

งานบํารุงรักษาอุปกรณระบบควบคุมและเครื่องวัดในโรงไฟฟIา

2

งานซNอมบํารุงอุปกรณของโรงไฟฟIา

1

งานตรวจสอบเอกสาร

1

ปวส./ปวช. สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง

ตรวจสอบและกรอกขอมูลงาน PM

1

ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน

มีความรูดานงานดานการประชาสัมพันธ

1

-เรียนรูระบบการทํางานและการบํารุงรักษาอุปกรณดานไฟฟIาของ รฟ.พลังน้ํา
พัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบ ระบบการทํางานอุปกรณดานไฟฟIาของ รฟ.พลังน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- บํารุงรักษาระบบไฟฟIา แรงสูง-แรงต่ํา ระบบควบคุมซNอมอุปกรณไฟฟIาบานพัก
และบริเวณรอบเขื่อนศรีฯ

6

ปวส.
ปวช. - ปวส.

โรงไฟฟIาบางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา
โรงไฟฟIาพระนครใต
จ.สมุทรปราการ

เขื่อนศรีนครินทร
จ.กาญจนบุรี

จํานวน
(อัตรา)

- งานจัดซื้อจัดจาง
- งานธุรการและบริการ งานใบอนุญาต

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ
โรงไฟฟIาวังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.

ปวส.

สาขาบัญชี

สาขาวิชาชNางไฟฟIา ชNางไฟฟIากําลัง

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

สฟ.เชียงใหม 2

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. จัดทําเอกสารและไฟล'ข(อมูลแผนกฯ
2. จัดทําข(อมูลอุปกรณ'และสายสงฯ
3. จัดทําข(อมูลสรุปรายงานงานสําคัญตางๆ
4. วิเคราะห'ป2ญหาด(านวิศวกรรมสายสง
5. งานด(านเทคโนโลยี และงานอื่นๆ ตามที่ได(รับมอบหมาย

ทีทําการ อปน.
จ.พิษณุโลก

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร'

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, IoT, AI, Office Automation

2

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

งานธุรการและสารบรรณ งานรับ-สงเอกสาร งานสํานักงาน งานจัดเก็บและ
ตรวจสอบเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได(รับมอบหมาย

2

สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี

งานจัดทําและประเมินผลข(อมูลธรณีวิทยาชั้นถานหิน
งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ข(อมูลธรณีวิทยาบอเหมือง

3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร' วิทยาการคอมพิวเตอร' เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ / มีความรู(ด(าน PHP, JavaScript, Mobile
Application, MySql
การสร(างระบบบริหารพัสดุ และจัดเก็บข(อมูลงานบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
จัดทําระบบฐานข(อมูลงานซอมและระบบสารสนเทศของแผนก
งานทําข(อมูลในระบบ SAP ,งานจัดการwebsite,งานโปรแกรมพื้นฐาน office

7

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร'

ศึกษาและเขียนโปรแกรมสําหรับประมวลผลข(อมูลวิศวกรรมบํารุงรักษาโดยใช(
วิธี Machine Learning และ Neural network (สามารถเขียน Program ได()

1

เหมืองแมเมาะ
จ.ลําปาง

ปริญญาตรี

1

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี

สาขา

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

งานวิศวกรรมซอมชิ้นสวนอุปกรณ'และโครงสร(างเครื่องจักรระบบขนสงวัสดุ
ออกแบบงานเครื่องกล (ระบบสูบน้ํา)
ออกแบบปรับปรุงระบบสูบน้ํา Water Supply
งานตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ,งานซอมอุปกรณ'เครื่องจักรกล,
งานสร(างหรือขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องจักร
ศึกษางานด(าน Condition Monitoring

10

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมวัสดุ

ศึกษาการวิเคราะห'ความเสียหายจากชิ้นสวนสึกหรอ เพื่อหาสาเหตุความเสียหาย

2

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

งานวิศวกรรมวิเคราะห'และประเมินผลเครื่องจักรระบบขนสงวัสดุ
วางแผนและประเมินผลบํารุงรักษา

3

สาขาวิศวกรรมไฟฟmา วิศวกรรมไฟฟmากําลัง

งานซอมบํารุงรักษา และทดสอบ อุปกรณ'ไฟฟmา เชน หม(อแปลงไฟฟmา, มอเตอร'
ไฟฟmาสายไฟ,
ระบการออกแบบและการวิเคราะห'ระบบไฟฟmา วงจรไฟฟmา การควบคุมระบบ
อัตโนมัติ งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟmา สายไฟฟmาแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟmา
การวางวงจร การจายไฟบProtection เปnนต(น
งานซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟmาภายในอาคาร

4

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

งานสํานักงาน งานจัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร งานด(านเลขานุการ
งานคอมพิวเตอร' งานอื่นๆ ที่ได(รับมอบหมาย

3

สาขาวิชาบัญชี

งานด(านเอกสาร/ธุรการ

1

สาขาวิชาเลขานุการ

การจัดเก็บเอกสาร งานติดตอสื่อสาร งานจัดซื้อจัดจ(าง งานธุรการ และอื่น ๆ

4

เหมืองแมเมาะ
จ.ลําปาง

ปวส.

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

เหมืองแมเมาะ
จ.ลําปาง

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปวส.

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

สาขา

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร' คอมพิวเตอร'ธุรกิจ

พิมพ'บัตรแสดงตน, บัตรผานเข(า-ออกบริเวณเหมืองแมเมาะ และงานอื่น ๆ ที่
ได(รับมอบหมาย
งานสํานักงาน งานจัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร

4

สาขาวิชาชางกลโรงงาน ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

งานสร(างชิ้นสวนอุปกรณ'

3

สาขาวิชาชางเชื่อม

งานเชื่อมทั่วไป/งานเชื่อมโลหะพิเศษ/งานเชื่อมอุปกร'และชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ผู(ชวยชางเชื่อม

6

สาขาวิชาชางไฟฟmา ชางไฟฟmากําลัง

งานซอมบํารุงรักษา และทดสอบ อุปกรณ'ไฟฟmา เชน หม(อแปลงไฟฟmา, มอเตอร'
ไฟฟmาสายไฟ,ระบบProtection เปnนต(น
การออกแบบและการวิเคราะห'ระบบไฟฟmา วงจรไฟฟmา การควบคุมระบบ
อัตโนมัติ งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟmา สายไฟฟmาแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟmา
การวางวงจร การจายไฟ
งานซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟmาภายในอาคาร, CCTV

5

สาขาวิชาชางยนต' ชางเครื่องกล ชางเทคนิคยานยนต'

ผู(ชวยชางซอม Gearbox, Fluid oupling, ระบบ Hydraulics
งานซอมอุปกรณ'เครื่องจักรกล
ซอมบํารุงรักษายานพหนะที่รับผิดชอบโดยแผนก
งานบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ

12

สาขาวิชาชางโยธา ชางกอสร(าง

งานกอสร(างถนน

2

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส' ชางเทคนิคคอมพิวเตอร'

ระบบงาน IoT, งานบํารุงรักษาคอมพิวเตอร' และระบบเครือขาย , ระบบ
CCTV
งานซอมบํารุงรักษาอุปรณ'อิเล็กทรอนิกส',วิทยุสื่อสาร

3

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

งานธุรการสํานักงาน งานจัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร งานอื่นๆ ที่ได(รับ
มอบหมาย

1

สาขาวิชาชางเชื่อม

งานเชื่อมทั่วไป/งานเชื่อมโลหะพิเศษ/งานเชื่อมอุปกร'และชิ้นสวนเครื่องจักรกล

2

สาขาวิชาชางไฟฟmา ชางไฟฟmากําลัง

งานซอมบํารุงรักษา และทดสอบ อุปกรณ'ไฟฟmา เชน หม(อแปลงไฟฟmา, มอเตอร'
ไฟฟmาสายไฟ,ระบบProtection เปnนต(น
งานซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟmาภายในอาคาร, CCTV

3

สาขาวิชาชางยนต' ชางเครื่องกล ชางเทคนิคยานยนต'

ซอมบํารุงรักษายานพหนะที่รับผิดชอบโดยแผนก
งานซอมอุปกรณ'เครื่องจักรกล

4

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส' ชางเทคนิคคอมพิวเตอร'

งานซอมบํารุงรักษาอุปรณ'อิเล็กทรอนิกส',วิทยุสื่อสาร

1

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

จัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานซื้อ งานจ(าง การใช(โปรแกรมพื้นฐานสําหรับทํางาน
บนคอมพิวเตอร' เชน Microsoft Office, การจัดเก็บข(อมูลเอกสารด(านตางๆ
ของแผนกฯ

3

สาขาวิชาพืชศาสตร'

งานพืชไร พืชสวน การปลูกพืชผัก การบํารุงรักษา การจัดเก็บเมล็ดพันธุ'

6

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน การจัดการชุมชน

งานแผนสาธารณูปโภคฯ 4 ตําบล/โครงการประชาคมแผนพัฒนาฯ/งานแผน
งบประมาณ CSR

6

ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร' วารสารศาสตร' สื่อสารมวลชน

งานด(านสื่อประชาสัมพันธ' ถายภาพ ทําขาวจัดทําสื่อฯ งานออกแบบตางๆ
สื่อดิจิตอล (Media Art) งานด(านสื่อสาร และ การตลาด

9

สาขาวิชารัฐศาสตร' รัฐประศาสนสตร' บริหารรัฐกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย'

งานเชื่อมความสัมพันธ'ชุมชน / สงเสริมอาชีพ/งานธุรการ/งานติดตามโครงการ
สาธารณูปโภค

5

สาขาวิชาการตลาด

ประสานงาน จัดเก็บข(อมูลกลุมอาชีพ การสงเสริมกลุมอาชีพด(านตางๆ
และทําสื่อประชาสัมพันธ'โฆษณาสินค(า

3

ปวช.
เหมืองแมเมาะ
จ.ลําปาง

ไมจํากัด

โรงไฟฟmาแมเมาะ
จ.ลําปาง

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา
สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

จํานวน
(อัตรา)

จัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ(างงานบํารุงรักษาโรงไฟฟmาแมเมาะ

4

- ติดตาม วิเคราะห' ประสิทธิภาพของโรงไฟฟmา
- จัดการข(อมูลด(านเทคนิคงานซอมบํารุง อะไหลและอุปกรณ'ในโรงผลิตน้ํา
- วิเคราะห'ป2ญหา ประเมิน ควบคุม จัดทํารายงานด(าน งานบํารุงรักษา
- งานจัดทําคูมือ/ปรับปรุงคูมือ งานซอมบํารุง

3

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส'

บํารุงรักษาอุปกรณ'เครื่องมือวัดและระบบควบคุม

17

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การจัดการงานด(านโรงงานเครื่องกล

1

สาขาวิชาชางไฟฟmา ชางไฟฟmากําลัง

- งานหมวดรับของ, งานคลังพัสดุ, ,งานครุภัณฑ'และจําหนาย (ชาย)
- งานบํารุงรักษา Pneumatic Valve และอุปกรณ' Instrument ของระบบ
WSC, Turbine
- งานซอมบํารุงรักษาอุปกรณ'ควบคุมและเครื่องวัด
- บํารุงรักษา Air Chiller Unit 8-13, MMP-T14
- งานซอมบํารุงรักษา Over head Crane

17

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส' ชางเทคนิคคอมพิวเตอร'

- งานเครือขาย และงานซอมบํารุงรักษา
- บํารุงรักษาอุปกรณ'เครื่องมือวัดและระบบควบคุม

12

สาขาวิชาชางระบบวัดคุม ชางระบบควบคุม

บํารุงรักษาอุปกรณ'เครื่องมือวัดและระบบควบคุม

12

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงไฟฟmาแมเมาะ
จ.ลําปาง

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปวส.

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

โรงไฟฟmาแมเมาะ
จ.ลําปาง

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาชางเชื่อม

- งานซอมบํารุงรักษาอุปกรณ'ระบบสายพานลําเลียงเชื้อเพลิง
- งานซอมบํารุงรักษาระบบสายพานลําเลียงเถ(าถานหินและยิปซั่ม
- งานด(านชางเชื่อมโลหะ
- งานเชื่อมซอมสร(าง ใบมีด บุ(งกี้ กระบะ และงานเชื่อมอื่นๆ
- งานซอมบํารุงรักษาระบบหม(อน้ําและอุปกรณ'ที่เกี่ยวข(อง
- งานบํารุงรักษาโรงไฟฟmา

24

สาขาวิชาชางยนต' ชางเครื่องกล ชางเทคนิคยานยนต'

- งานซอมบํารุงรักษาระบบสายพานลําเลียงเถ(าถานหินและยิปซั่ม
- งานซอมเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะทั่วไป
- งานซอมบํารุงรักษาระบบหม(อน้ําและอุปกรณ'ที่เกี่ยวข(อง
- ผู(ชวยชางเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องกล
- งานบํารุงรักษาโรงไฟฟmา

27

สาขาวิชาชางกลโรงงาน ชางเทคนิคการผลิต
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

- งานด(านชางกลโรงงาน
- งานบํารุงรักษาโรงไฟฟmา

30

ปวส.

ภาคเหนือ
สถานที่ฝ'กงาน

โรงไฟฟmาแมเมาะ
จ.ลําปาง

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป)ดรับฝ'กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร' คอมพิวเตอร'ธุรกิจ

- งานหนวยแพทย'เคลื่อนที่ เก็บรวบรวม วิเคราะห' ข(อมูลสุขภาพ
สรุปและประเมินผล
- งานทะเบียน และกรอกข(อมูลงานด(านตรวจสุขภาพประจําปy
- งานเวชระเบียน การลงทะเบียน พิมพ'เอกสาร จัดทํารายงานทั่วไป
- งานเชื่อมความสัมพันธ'ชุมชน / สงเสริมอาชีพ/งานธุรการ/งานติดตาม
โครงการสาธารณูปโภค
- สนับสนุนงานธุรการและเขียนโปรแกรมฯ
- ปรับปรุง และพัฒนางานระบบทะเบียน (บุคคล/ยานพาหนะ)
และหน(าเว็บไซต'
- จัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ(างงานบํารุงรักษาโรงไฟฟmาแมเมาะ
- งานสํานักงาน, พิมพ'งานเอกสารตาง ๆ ฯลฯ
- งานจัดทําระบบ spare part และ ระบบเก็บข(อมูลงานซอมบํารุงรักษา
- ชวยงานและสนับสนุนการดําเนินการด(านการจัดซื้อจัดจ(าง
- จัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานสัญญา และงานขอ Vendor เพื่อประกอบธุรกิจ
กับ กฟผ.

17

สาขาวิชาบัญชี

- งานบัญชี (บัญชีลูกหนี้และบัญชีทรัพย'สิน) และการเงิน
- ชวยงานและสนับสนุนการดําเนินการด(านการจัดซื้อจัดจ(าง

2

ปวส.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ฝ"กงาน

ที่ทําการ อปอ.
จ.ขอนแกน

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป%ดรับฝ"กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟากําลัง

- ปฏิบัติงานที่แผนกจัดการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานที่แผนกวิศวกรรมสายสง

2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม

เขียนโปรแกรมพัฒนางานระบบสื่อสาร ,งานบํารุงรักษาระบบสื่อสาร

1

ปวช.

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

วิธีการจัดซื้อจัดจ3างเบื้องตัน, การใช3งานคอมฯและโปรแกรม

1

ปวส.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร6 คอมพิวเตอร6ธุรกิจ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน การจัดการชุมชน

ตัดตอวีดีทัศน6,จัดทําทะเบียนผู3มีสวนได3เสีย กฟผ.
งานวิจัย ทําฐานข3อมูลชุมชน วิเคราะห:ข3อมูลในชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจ กฟผ.

1
2

สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ทางด3านไฟฟา และปองกันแก3ไขอุปกรณ6ไฟฟา

1

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ควบคุมและเครรื่องมือวัด

2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร3าง

งานบํารุงรักษาเบื้องต3นอาคารโรงไฟฟา อาคารประกอบภายในโรงไฟฟา และ
สํานักงาน

1

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

งานจัดซื้อจัดจ3างของหนวยงาน และงานประสานงาน

2

สาขาวิชาเลขานุการ

งานธุรการ และงานเอกสาร ประสานงาน การวางแผนงาน (เพศหญิง)

1

สาขาวิชาชางยนต6 ชางเครื่องกล ชางเทคนิคยานยนต6

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6เครื่องกล ปองกันและแก3ไขอุปกรณ6เครื่องกล

4

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ทางด3านไฟฟา และปองกันแก3ไขอุปกรณ6ไฟฟา

4

สาขาวิชาชางระบบวัดคุม ชางระบบควบคุม

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ควบคุมและเครื่องมือวัด

2

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ทางด3านไฟฟา และปองกันแก3ไขอุปกรณ6ไฟฟา

2

สาขาวิชาชางระบบวัดคุม ชางระบบควบคุม

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6ควบคุมและเครรื่องมือวัด

2

รายงานบํารุงรักษา , งานจัดการข3อมูลบํารุงรักษา

1

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

โรงไฟฟาน้ําพอง
จ.ขอนแกน
ปวส.

ปวช.
สฟ. ขอนแกน 1

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ทุกคุณวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร6 คอมพิวเตอร6ธุรกิจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ฝ"กงาน
สฟ. สกลนคร 1

สฟ. อุดรธานี 1

คุณวุฒิ / สาขา ที่เป%ดรับฝ"กงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

จํานวน
(อัตรา)

ทุกคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6สถานีไฟฟาแรงสูง , บํารุงรักษาเครื่องมือปฏิบัติงาน ,
รายงานบํารุงรักษา

1

สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณ6สถานีไฟฟาแรงสูง , บํารุงรักษาเครื่องมือปฏิบัติงาน ,
รายงานบํารุงรักษา

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร6 คอมพิวเตอร6ธุรกิจ

รายงานบํารุงรักษา , งานจัดการข3อมูลบํารุงรักษา

1

ทุกคุณวุฒิ

ภาคใต
สถานที่ฝกงาน
สํานักงานบานดอน
จ.สุราษฎรธานี

สํานักงานลําภูรา
จ.ตรัง

สํานักงานหาดใหญ
จ.หาดใหญ

ที่ทําการ อปต.
จ.กระบี่

คุณวุฒิ / สาขา ที่เปดรับฝกงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ
ปวส.

ปริญญาตรี

สาขา

ปริญญาตรี

ปวส.

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาอุปกรณปองกันในระบบไฟฟาแรงสูง

1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ Web Application / Mobile Application
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับอุปกรณ IoT (Arduino/Raspberry Pi)
- งานบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย
- งานดานการบริหารจัดการ Server และ ฐานขอมูล

1

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดทําเอกสารสงประกวดสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน / TS-IMS

2

งานจัดทําขอมูลและงานดานเอกสาร

1

สาขาวิชาชางโยธา ชางกอสราง

งานบํารุงรักษาทั่วไป งานซอมแซมบานพัก

2

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาทั่วไป งานซอมแซมบานพัก

2

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ Web Application / Mobile Application
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกับอุปกรณ IoT (Arduino/Raspberry Pi)
- งานบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย
- งานดานการบริหารจัดการ Server และ ฐานขอมูล

1

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ

งานจัดทําขอมูลและงานดานเอกสาร

3

สาขาวิชาบัญชี

- งานดานบัญชีเจาหนี้ งานการเงิน
- งานดานสารสนเทศทางบัญชี รายงานทางการเงิน
- งานดานบัญชีทรัพยสิน

2

สาขาวิชาชางโยธา ชางกอสราง

งานบํารุงรักษาทั่วไป งานซอมแซมบานพัก

1

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ
ปวส.

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

ภาคใต
สถานที่ฝกงาน

โรงไฟฟากระบี่
จ.กระบี่

คุณวุฒิ / สาขา ที่เปดรับฝกงานรอบ 3/2565
คุณวุฒิ

ปวส.

จํานวน
(อัตรา)

สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดลอม

ฝXกงานในหองปฏิบัติการเคมี วิเคราะหน้ํา น้ํามัน, ระบบผลิตน้ําที่เกี่ยวของ
ในโรงไฟฟา

1

สาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน

งานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ (สามารถใชโปรแกรม Photoshop หรือ illustator
และตัดตอ Video )

2

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือวัด

4

สาขาวิชาชางยนต ชางเครื่องกล ชางเทคนิคยานยนต

ซอมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องกล

4

สาขาวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

งานบํารุงรักษาไฟฟา

1

สาขาวิชาชางโยธา ชางกอสราง

งานบํารุงรักษาอาคาร

8

ปริญญาตรี

ปวส.
โรงไฟฟาจะนะ
จ.สงขลา

สาขา

ลักษณะงานที่มอบหมาย/คุณสมบัติเพิ่มเติม

