บันทึกข้อความ
ส่วนงาน หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โทร. 9210
ที่ มอ 001.14.1 / ว 1055
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกรและบริษัทท้อปโกลฟ เมดิคอล
(ไทยแลนด์) จากัด
เรียน ตามข้อความเดียวกันเรียน
ด้ ว ยศู น ย์ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเรีย นรู้ มี ภ ารกิ จ ด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษา ก าหนดจั ด กิ จ กรรม
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาเครื อ เบทาโกรและบริ ษั ท ท้ อ ปโกลฟ เมดิ ค อล (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด ซึ่ ง นโยบายของ
ทั้ง 2 บริษัท มีการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง ทั้งในด้านการเรียนรู้กระบวนการ
ทางาน เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายงานที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
การทางานต่างๆ เพื่อเป็ น การเพิ่มพูน ศักยภาพ เกิดทักษะในการทางาน รวมถึงได้พัฒ นาทักษะทางสังคม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นที่ 3 หรือปีที่ 4 ภาคการศึกษา
ที่ 1 ในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกรและบริษัทท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์)
จากัด สาหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนาบริษัท เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามกาหนดการวัน เวลา ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
บริษัท
7 พฤศจิกายน 2560 09.00 น. เป็นต้นไป เครือเบทาโกร

สถานที่
ห้อง 260 ชั้น 2 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
8 พฤศจิกายน 2560 09.00 น. เป็นต้นไป เครือเบทาโกร
ห้อง SME อาคารบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
16 พฤศจิกายน 2560 10.00-11.00 น.
บริษัทท้อปโกลฟ
ห้อง SME อาคารบริหาร
เมดิคอล (ไทยแลนด์) จากัด คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียดตาแหน่งงานดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ข้อความเดียวกันเรียน
1. รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต
2. คณบดีทุกคณะวิทยาเขตหาดใหญ่

แบบสารวจความต้ องการนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจาปี : 2561
บริษทั เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
หน่ วยงาน

ตาแหน่ งงาน

สถานทีป่ ฎิบัติงาน

สาขาวิชาเอก

จานวนทีต่ ้ องการ

เทอม

แผนกขาย กระบี่

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

จ.กระบี่

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์

1

ได้ทุกเทอม

ผ.บัญชีและบริ หาร สนง.กระบี่

นักบัญชี

จ.กระบี่

การบัญชี

1

ได้ทุกเทอม

แผนกขาย ตรัง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

จ.ตรัง

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์

1

ได้ทุกเทอม

แผนกขาย สาขานครศรี ธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขาย

จ.นครศรี ธรรมราช

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์/การตลาด

1

เทอม 1

แผนกขาย สาขานครศรี ธรรมราช

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

จ.นครศรี ธรรมราช

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์/การตลาด

1

เทอม 1

แผนกขาย สาขานครศรี ธรรมราช

นักบัญชี

จ.นครศรี ธรรมราช

การบัญชี

1

เทอม 1

แผนกขาย ภูเก็ต

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

จ.ภูเก็ต

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์

1

ได้ทุกเทอม

แผนกขาย ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ขาย

จ.ภูเก็ต

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์

1

ได้ทุกเทอม

ผ.บัญชีและบริ หาร สาขาภูเก็ต

นักบัญชี

จ.ภูเก็ต

การบัญชี

1

ได้ทุกเทอม

แผนกขาย สานักงานสุ ราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย

จ.สุ ราษฏร์ ธานี

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์/การตลาด

1

เทอม 1

แผนกขาย สานักงานสุ ราษฏร์ธานี

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

จ.สุ ราษฏร์ ธานี

บริ หาร/ ค้าปลีก/สัตวศาสตร์/การตลาด

1

เทอม 1

แผนกขาย สานักงานสุ ราษฏร์ธานี

นักบัญชี

จ.สุ ราษฏร์ ธานี

การบัญชี

1

โรงงานแปรรู ปสุ กรพัทลุง

เจ้าหน้าที่ผลิต

พัทลุง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

เทอม 1
เทอม2

โรงงานแปรรู ปสุ กรพัทลุง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

พัทลุง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

เทอม2

แผนกผลิต

เจ้าหน้าที่ผลิต

โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

เทอม2

แผนกผลิต

เจ้าหน้าที่ผลิต

โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

1

เทอม2

หน่ วยงาน

ตาแหน่ งงาน

สถานทีป่ ฎิบัติงาน

สาขาวิชาเอก

จานวนทีต่ ้ องการ

เทอม

แผนกควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1

เทอม2

แผนกควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่อนามัย

โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1

เทอม2

แผนกคลังสิ นค้า

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง

การจัดการโลจิสติกส์

1

เทอม2

แผนกบุคคลและธุ รการ
แผนกผลิตโครงการสุ กร

เจ้าหน้าที่บุคคล
นักวิชาการส่ งเสริ ม

โรงงานแปรรู ปไก่พทั ลุง
สงขลา

บริ หารทรัพยากรมนุษย์
สัตวศาสตร์

1
2

เทอม2

แผนกผลิตโครงการไก่เนื้อ

นักวิชาการส่ งเสริ ม

สงขลา

สัตวศาสตร์

2

แผนกฟาร์มสุ กร

สัตวบาล

สงขลา

สัตวศาสตร์

2

เทอม2
เทอม1

แผนกฟาร์มไก่ไข่

สัตวบาล

สงขลา

สัตวศาสตร์

2

แผนกบริ หาร สาขาพัทลุง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขาพัทลุง

การจัดการทัว่ ไป

1

เทอม1
เทอม1

Betagro Shop สาขาพัทลุง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

สาขาพัทลุง

บัญชี/การตลาด/Food Science

1

เทอม1

แผนกบริ หาร สาขาสตูล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขาสตูล

การจัดการทัว่ ไป

1

เทอม1

Betagro Shop สาขาสตูล

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

สาขาสตูล

บัญชี/การตลาด/Food Science

1

เทอม1

แผนกธุรการและบริ หารสิ นเชื่ อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สานักงานหาดใหญ่

การจัดการทัว่ ไป

1

เทอม1

แผนกบัญชีและการเงิน

นักบัญชี

สานักงานหาดใหญ่

บัญชี

2

เทอม2

แผนกขายผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ขาย

สานักงานหาดใหญ่

การตลาด/การจัดการ

2

เทอม2

Betagro Shop HY1

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

สานักงานหาดใหญ่

บัญชี/การตลาด/Food Science

1

เทอม1

Betagro Shop HY2

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

สานักงานหาดใหญ่

บัญชี/การตลาด/Food Science

1

เทอม1

Betagro Shop HY3

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน

สานักงานหาดใหญ่

บัญชี/การตลาด/Food Science

1

เทอม1

แผนกทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

สานักงานหาดใหญ่

บริ หารทรัพยากรมนุษย์

1

เทอม2

เทอม2

บริษัท ท้ อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด
TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ 188 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320

โทร : 66-74-410000 แฟกซ์ : 66-74-410008

ADDRESS: 188 MOO. 5, KARNCHANAWANICH RD., TAMBON SAMNAKKHAM, AMPHUR SADAO, SONGKHLA 90320 THAILAND Tel : 66-74-410000

Fax

: 66-74-410008

เรี ยนท่านอธิ การบดี/ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการสหกิจศึกษา
ด้วย บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา ช่วง 4 ดือน หรื อ ฝึ กงานระยะสั้นช่วง 2 เดือน กับ โรงงานผลิตและส่ งออกถุงมือยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยโครงการนี้ทางบริ ษทั ฯจัดให้มีการฝึ กงานและปฏิบตั ิงานจริ งตาม
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หาร ที่จะรับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
หรื อฝึ กงาน เพี่อให้นกั ศึกษาเกิดทักษะ ฝึ กฝนให้เกิดการทางานเปน นทีม และ เพิม่ เติมประสบการ์์ดา้ น
อาชีพ เสมือนเปน นพนังงานของบริ ษทั
ในการรับนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงาน ทาง บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์)
มีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษากาลังศึกษาในชั้นเรี ยนภาคการศึกษาที่ 3 เทอม 2 หรื อ ปี การศึกษาที่ 4 ซึ่งมีผลการเรี ยน
เฉลี่ย 2.8 - 3.0 ขึ้นไป และ นักศึกษาจะต้องมีค่าดัชนีมวลกายในเก์ฑ์มาตราฐาน (BMI) ช่ วงค่ า
18.5 ถึง 24.9 หรื อ 25 ของค่าดัชนีมวลรวมกาย เน้นเรื่ องสุ ขภาพที่ดี
2. นักศึกษาจะต้องทางานเตนมเวลา ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
รวม 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ 1วัน
3. นักศึกษาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนในช่วงการปฏิบตั ิงาน
4. ระยะเวลาปฏิบตั ิงานเตนม สหกิจศึกษา 4 เดือน หรื อ ฝึ กงานระยะสั้น 2 เดือน
5. นักศึกษาต้องทาโครงงานวิจยั หรื อรายงานเกี่ยวกับงานที่รับมอบหมายพร้อมมีรายงานปัญหาพิเศษ
ซึ่งเปน นหัวข้อที่พบเจอในข์ะปฏิบตั ิงาน วิจาร์์ผล, สรุ ปรวบรวมเปน นรู ปเล่ม พร้อมนาเสนอต่อ
สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษามีโอกาสที่จะเสริ มทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษทารายงานและปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
6. บริ ษทั ยินดีอย่างยิง่ หากอาจารย์ฝ่ายนิเทศน์นกั ศึกษา เข้ามาเยีย่ ม ติดตาม ให้คาปรึ กษาแนะนาและ
ร่ วมปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยง ์ สถานประกอบการ
7. นักศึกษาจะมี หัวหน้างานและพนักงานที่ปรึ กษาให้กบั นักศึกษาโดยการแต่งตั้งให้ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา/ฝึ กงาน ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

บริษัท ท้ อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด
TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ 188 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320

โทร : 66-74-410000 แฟกซ์ : 66-74-410008

ADDRESS: 188 MOO. 5, KARNCHANAWANICH RD., TAMBON SAMNAKKHAM, AMPHUR SADAO, SONGKHLA 90320 THAILAND Tel : 66-74-410000

Fax

: 66-74-410008

8. บริ ษทั มีที่พกั ไว้บริ การให้นกั ศึกษา พร้อมด้วยเครื่ องอานวยความสะดวก เช่น แอร์ ทีวี เครื่ องซัก
ผ้า เตียงนอน เปน นต้น หากนักศึกษาปฏิเสธที่จะพักในหอพักโรงงาน กนเปน นหน้าที่ของนักศึกษาที่
จะจัดหาที่พกั เอง
9. มีค่าตอบแทนตามสมควรตามนโยบายของบริ ษท
ั ฯ (300 บาท/วัน)
10. บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จากัด ต้องการรายละเอียดประวัติของนักศึกษา
(Resume) และผลการเรี ยนรวมเฉลี่ย (Transcript) ในการพิจาร์าการรับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน
11. สาขาวิชาที่ตอ้ งการรับเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา คือ
ก. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หรื อ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ข. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยาง, พอลิเมอร์, วัสดุ
(Material) เปน นต้น
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า(Electrical), วิศวกรรมอิเลนกทรอนิกส์(Electronic) หรื อ สาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์(Mechanical)
ง. สาขาที่เกี่ยวข้อง การเงินและบัญชี / การตลาด / โลจิสติก / เศรษฐศาสตร์ /ทรัพยากรมนุษย์
จ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Safety)
ฉ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ในการจัดให้มีการรับฝึ กงาน และปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาครั้งนี้ บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิ
คอล (ไทยแลนด์) จากัด จึงแจ้งความประสงค์มาถึงท่านอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยนช์แก่นกั ศึกษาตามวัถุประสงค์ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจาร์า ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ปรึ กษาโครงการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
สามารถติดต่อ นางสาวปุ์รดา จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงาน ในส่ วนการรับนักศึกษาฝึ กงาน โทร.
074-410000 ต่อ 112 e-mail : Pranee_j@topglove.co.th ได้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

