แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจาปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หมายเลขเอกสาร

FM:COOP-CJD-02
หมายเลขงาน

แก้ไขครั้งที่ 3
วันที่บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)

2563

สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน (ภาษาไทย) ________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________________________
2. ประเภทกิจการ/ผลิตภัณฑ์________________________________________ประเภทธุรกิจ (ข้อมูลรหัสด้านหลัง)_________
3. จานวนพนักงานรวม (คน)_________________________จานวนชั่วโมงการทางาน_______________________(ชม./ สัปดาห์)
4. ที่อยู่ ____________________________ตาบล / แขวง_________________________อาเภอ /เขต___________________
จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย์ ____________โทรศัพท์____________________โทรสาร_____________________
5. ผู้จัดการ / หัวหน้าหน่วยงาน : ชื่อ-นามสกุล_____________________________________ ตาแหน่ง _____________________
แผนก / ฝ่าย________________________โทรศัพท์ _____________________E-Mail ______________________________
6. พนักงานที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง : ชื่อ-นามสกุล ______________________________________ตาแหน่ง _____________________
แผนก / ฝ่าย________________________โทรศัพท์ _____________________E-Mail ______________________________
7. ผู้ประสานงานทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
 ผู้จัดการ / หัวหน้าหน่วยงาน (ตามข้อมูลในข้อ 5)
 พนักงานที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (ตามข้อมูลในข้อ 6)
 เจ้าหน้าที่ ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________ตาแหน่ง ________________________
แผนก / ฝ่าย_________________________โทรศัพท์ ____________________E-Mail ___________________________
8. ระยะเวลาที่ต้ องการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน (เลือกได้ มากกว่า 1 ช่อง)
หมายเหตุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจ
 ภาคการศึกษาที่ 1 ( ก.ค. 63 – ต.ค. 63)  ภาคการศึกษาที่ 2 ( พ.ย. 63 – ก.พ. 64)
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ภาคการศึกษาที่ 3 ( มี.ค. 64 – มิ.ย. 64)  ตลอดปีการศึกษา 2563
เหมาะสม
9. ตาแหน่งงานนักศึกษา (Job Position) ______________________________________________________________________
 งานประจา (ระบุรายละเอียด) __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 โครงงาน / งานวิจยั (ระบุชื่อ) __________________________________________________________________________
10. สถานที่ปฏิบัติงาน  ตามข้อมูลในข้อ 1  ไซต์งานอื่น (โปรดระบุ)____________________________________________
11. สวัสดิการสาหรับนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน
 เบี้ยเลี้ยง / ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน (ถ้ามี) _________________________ บาท / วัน หรือ บาท / เดือน
 ที่พัก (ถ้ามี)
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  เสียค่าใช้จ่าย___________________บาท / เดือน
 รถรับส่งที่ทางาน-ที่พัก (ถ้ามี)  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 เสียค่าใช้จ่าย___________________บาท / เดือน
 สวัสดิการอาหาร (ถ้ามี โปรดระบุ) __________________________________________________________________
 สวัสดิการอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ เช่น ชุดทางาน อุปกรณ์) ___________________________________________________
12. สาขาที่ต้องการ (ข้อมูลรหัสด้านหลัง) 1)
จานวนที่รับ ________คน
2)
จานวนที่รับ ________คน
3)
จานวนที่รับ ________คน
13. คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อกาหนดอื่น ๆ (เช่น เพศ / เกรด / ภำษำ / สุขภำพ / ทักษะหรือควำมสำมำรถเฉพำะ)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ: กรุณาแนบ แผนที่ ที่ตั้งสถานที่ที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงาน
หรือระบุพิกัดแผนที่ _______________________________________
เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวของนักศึกษา และการนิเทศงาน
ของคณาจารย์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
U

UU

ลงชื่อ __________________________________ (ผู้ให้ข้อมูล)
(
)
ตาแหน่ง ___________________________________
วันที่ __________/_____________/______________

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3047, 0-4422-3057 โทรสาร 0-4422-3053, 0-4422-3045 E-mail : coopsuranaree@sut.ac.th URL: www.coop.sut.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
02) เทคโนโลยีการผลิตพืช
03) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
04) เทคโนโลยีอาหาร
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
26) นิเทศศาสตร์
27) สารสนเทศศึกษา
28) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
32) ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
- เทคโนโลยีการจัดการ
29) การจัดการการตลาด
30) การจัดการโลจิสติกส์
31) การประกอบการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
05) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
06) วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
07) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
08) วิศวกรรมเคมี
09) วิศวกรรมเครื่องกล
10) วิศวกรรมเซรามิก
11) วิศวกรรมโทรคมนาคม
12) วิศวกรรมพอลิเมอร์
13) วิศวกรรมไฟฟ้า
14) วิศวกรรมโยธา
15) วิศวกรรมโลหการ
16) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
17) วิศวกรรมอุตสาหการ
18) เทคโนโลยีธรณี
23) วิศวกรรมยานยนต์
25) วิศวกรรมอากาศยาน
33) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
34) วิศวกรรมธรณี
35) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
41) วิศวกรรมเครื่องมือ
42) วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
24) วิทยาศาสตร์การกีฬา
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
19) อนามัยสิ่งแวดล้อม
20) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ : เลขรหัสสาขาวิชาอ้างอิงจากระบบสหกิจศึกษาออนไลน์

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
หมวด A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
หมวด B : การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
หมวด C : การผลิต
C1) ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสัตว์ เป็นต้น
C2) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้าดื่ม เครื่องดื่มต่าง ๆ สุรา เป็นต้น
C3) ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ เช่น ใบยาสูบ บุหรี่ เป็นต้น
C4) สิ่งทอ เช่น เส้นใย ผ้าทอ ผ้าถัก เครื่องนอน เป็นต้น
C5) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น เสือผ้า ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นต้น
C6) เครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น
C7) ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น แผ่นไม้ บรรจุภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น
C8) ผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น เยื่อกระดาษ กล่อง เป็นต้น
C9) การพิมพ์ เช่น การพิมพ์เอกสาร สกรีน เป็นต้น
C10) ถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม
C11) เคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สี เครื่องส้าอาง สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น
C12) เภสัชภัณฑ์ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค เป็นต้น
C13) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เช่น ถุงมือ ยางรถยนต์ เป็นต้น
C14) ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ เช่น กระจก กระเบือง ปูน เป็นต้น
C15) ผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น
C16) ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เช่น วัสดุโลหะ การเคลือบ ชุบ เป็นต้น
C17) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น
C18) อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เป็นต้น
C19) เครื่องจักรกลและเครื่องมือ เช่น คอมเพรสเซอร์ เครื่องสูบน้า เป็นต้น
C20) ยานยนต์ รวมถึงชินส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และรถบรรทุก
C21) อุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ เช่น จักรยานยนต์ เรือ อากาศยาน เป็นต้น
C22) เฟอร์นิเจอร์ เช่น ที่นอน โต๊ะ ที่ท้าจากไม้และโลหะ เป็นต้น
C23) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ อัญมณี อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
C24) การซ่อมและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์
หมวด D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า ระบบปรับอากาศ
หมวด E : การจัดหาน้า การจัดการน้าเสีย และของเสีย
หมวด F : การก่อสร้าง
หมวด G : การขายส่ง การขายปลีก
หมวด H : การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
หมวด I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หมวด J : ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร เช่น หนังสือ ซอฟต์แวร์ สื่อต่างๆ เป็นต้น
หมวด K : กิจกรรมการเงินและการประกันภัย เช่น ธนาคาร กองทุน สินเชื่อ เป็นต้น
หมวด L : กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซือ - ขาย เช่าพืนที่ เป็นต้น
หมวด M : กิจกรรมวิชาชีพ และวิชาการ เช่น บัญชี ที่ปรึกษา ทดสอบและวิจัย เป็นต้น
หมวด N : กิจกรรมการบริหารและสนับสนุน เช่น ลีสซิ่ง ตัวแทน เป็นต้น
หมวด O : การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ
หมวด P : การศึกษา เช่น สถาบันการศึกษา กวดวิชา เป็นต้น
หมวด Q : กิจกรรมสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ เช่น โรงพยาบาล คลินิค เป็นต้น
หมวด R : ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ เช่น ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
หมวด S : กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น รับงานซ่อม สปา เสริมความงาม เป็นต้น
หมวด T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน (SMEs)
หมวด U : กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์: คุณพัชรี ขอหมั่นกลาง 0-4422-3047, คุณภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์ 0-4422-3057
โทรสาร: 0-4422-3053 , 0-4422-3054
E-mail: coopsuranaree@sut.ac.th

