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แบบแจงรายละเอียดงานสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
Co-op Job Description Form, Suranaree University of Technology 
ภาคการศึกษาที่ 1/2566   Co-op Term 1/2023 

ลงชื่อ Signature __________________________ (ผูใหขอมูล) 
วันท่ี Date______/__________/________ 

  

เรียน ผูอำนวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ To Director 
ขอแจงรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ดังน้ี The Co-op Job Description are as follows: 

1. ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน (ภาษาไทย) __________________________________________________________________
 Company name (English) ______________________________________________________________________________ 

2. ประเภทธุรกิจ (ขอมูลดานหลัง) Business cluster (see the 2nd page) ___________จำนวนพนักงาน (คน) Number of employees________
3. ท่ีอยู Address____________________________ ตำบล/แขวง Sub-district ______________ อำเภอ/เขต District ___________

จังหวัด Province________________รหัสไปรษณยี Zip code________โทรศัพท Tel.______________โทรสาร Fax___________
หมายเหตุ  - กรอกขอมูล 1 ชุด/ 1 สาขาวิชา Please fill 1 form per School. - กรอกขอมูลที่อยูครั้งเดียว กรณีแจงความตองการรับนักศกึษาหลายสาขาวิชา

If you require a student from more than one School, please fill out your address only once. 
4. ผูประสานงานทีส่ถานประกอบการมอบหมาย contact person of company

ชื่อ–นามสกุล Full Name__________________________________________________________________________________
ตำแหนง Position _______________________________________แผนก/ฝาย Department_______________________________
โทรศัพท Tel._______________________ Line ID _________________E-Mail____________________________________

5. สาขาวิชาที่ตองการ (กรอกขอมูล 1 ชุด/1 สาขาวิชา) School (1 form per 1 School)
เลขรหัสสาขาวิชา (รายละเอียดดังขอมูลดานหลัง)  จำนวนนักศึกษาที่รับ __________คน 
The student’s school code (see the 2nd page for more details.)  Number of students 

6. รายละเอียดงานสหกิจศึกษา Co-op Job description    ตำแหนงงาน Position Title _______________________
งานประจำ Routine Work _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ขอบเขตโครงงาน และ/หรือ หัวขอโครงงาน เชน ศึกษาความเปนไปได, เพิ่มประสิทธิภาพ, ลดของเสีย, ลดความผิดพลาด, ศึกษาจุดคุมทุนของ
การเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงเพื่อลดความยากลำบากในการทำงาน, การนำของเหลือใชไปใชประโยชน, การพัฒนาระบบออนไลน หรือออกแบบ เปนตน
ทั ้งน ี ้สามารถเปลี ่ยนแปลงไดในภายหลัง The scope of work and/or the project topic, for example, a feasibility study, an increase in
effectiveness, a reduction in waste or errors, a study of the break-even point of change, an improvement, a use of leftovers,
developing an online system, designing, which can be changed later.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ทำงานสัปดาหละ Working days per week  ___________ วัน  เวลาทำงาน Working hours  ________ - ________น.

7. คุณสมบัตเิฉพาะดานของนักศกึษาที่ตองการ /Required skills
 เพศ Gender __________   เกรดเฉลีย่สะสม GPAX ___________  ภาษาอังกฤษ English ability_______________________ 
 มีพ้ืนฐานการใชโปรแกรม Basic programming ___________________________________________________________________ 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) Others (please specify) เชน ทำงานภายใตภาวะกดดันได, ทำงานในที่อุณหภูมิสูงหรือกลางแจงได, ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได เปนตน  
Other qualifications (if any), such as the ability to work under pressure, working in a high-temperature work environment or outdoors, working 
on-site rather than in the office, and etc.. _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
8. สวัสดิการสำหรับนักศึกษาระหวางปฏิบัตงิาน/ Remuneration and/or any other allowances.
 เบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทน (ถามี) Wage/Salary____________________ บาท/วัน Daily (THB)   บาท/เดือน Monthly (THB) 
 ที่พัก (ถามี)   ไมเสียคาใชจาย        เสยีคาใชจาย ____________บาท/เดอืน (THB/month) 

 Accommodation (if applicable)      Free  Cost 
 รถรับสง (ถามี)   ไมเสียคาใชจาย        เสยีคาใชจาย ____________บาท/เดอืน (THB/month) 

 Shuttle bus service (if applicable)          Free   Fare 
 สวัสดิการอาหาร (ถามี โปรดระบุ) Meals (if applicable, please specify)________________________________________________ 
 สวัสดิการอื่น ๆ (ถามี โปรดระบุ เชน ชุดทำงาน อุปกรณ) Others facilities or supports from company (if applicable, please specify) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ทานยอมรับใหมีการจัดเก็บ และใชขอมูลสวนบุคคล ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน "นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของศนูยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" 

หมายเลขเอกสาร/ Document No.
 
แกไขครัง้ที/่ Edition No.1 
วันที่บังคับใช/ Update on 18 Jan. 21 

(สำหรับเจาหนาที่กรอก/ For staff) หมายเลขงาน  Job No. 
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QR Code ตัวอยางเพิ่มเติม การกรอกแบบแจงรายละเอยีดงานสหกิจศกึษา
(Examples – how to fill out the form) 
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ประมาณการจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา Estimated student number 
ปการศึกษา 2565 Academic Year 2022 ประเภทธุรกิจ Business Cluster 

เลขรหัส
สาขาวชิา 
School 
code 

สาขาวิชา  
School (Program) 

*ภาคการศกึษาที่ Co-op Term  
หมวด A : เกษตรกรรม การปาไม และการประมง (Agriculture, forestry 

and fishing)  
หมวด B : การทำเหมืองแร และเหมืองหิน (Mining and quarrying) 
หมวด C : การผลิต (Manufacturing) 
C1) ผลิตภัณฑอาหาร (Food products) อาท ิอาหารแปรรูป อาหารสัตว  
C2) ผลิตภณัฑเครื่องดื่ม (Beverage products) อาท ิน้ำดืม่ เครือ่งดื่มตาง ๆ  
C3) ผลิตภัณฑจากยาสูบ (Tobacco products) อาทิ ใบยาสูบ บุหรี่  
C4) สิ่งทอ (Textiles) อาทิ เสนใย ผาทอ ผาถัก เครื่องนอน  
C5) เสื้อผาเครื่องแตงกาย (Clothes and costumes) อาทิ เสือ้ผา ถุงนอง  ถงุเทา  
C6) เคร่ืองหนัง (Leathers) อาทิ รองเทา กระเปา  
C7) ผลิตภัณฑจากไม (Wood products) อาท ิแผนไม บรรจุภัณฑจากไม  
C8) ผลิตภัณฑกระดาษ (Paper products) อาท ิเยื่อกระดาษ กลอง  
C9) การพิมพ (Printing) อาท ิการพิมพเอกสาร สกรีน  
C10) ถานโคก และผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียม (Coke and 

petroleum products) 
C11) เคมีภัณฑ (Chemical product) อาท ิปุยอินทรยี สี เครื่องสำอาง สบู 
C12) เภสัชภัณฑ (Pharmaceutical product) อาทิ ยา ผลิตภัณฑจากพืช

และสัตวที่ใชรกัษาโรค  
C13) ผลิตภัณฑยางและพลาสติก (Rubber and plastic products) อาท ิ    

ถุงมือ ยางรถยนต  
C14) ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ (Non-metallic products) อาทิ กระจก 

กระเบ้ือง ปูน  
C15) ผลิตภัณฑจากแรโลหะ (Metallic products) อาท ิเหล็ก อลูมิเนียม  
C16) ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (Fabricated metal products) อาท ิวัสดุ

โลหะ การเคลือบ ชุบ  
C17) ผลิตภณัฑอเิลก็ทรอนกิส (Electronic products) อาท ิคอมพิวเตอร  
C18) อุปกรณไฟฟา (Electrical products) อาท ิหมอแปลง อุปกรณใหแสงสวาง  
C19) เครื่องจกัรกลและเคร่ืองมือ (Machinery and tools) อาท ิเครือ่งสูบน้ำ  
C20) ยานยนต และชิ้นสวนท่ีเกี่ยวของกับรถยนต (Automotive and Parts) 
C21) อุปกรณขนสงอื่น ๆ (Transportation machines) อาท ิจักรยานยนต 

เรือ อากาศยาน  
C22) เฟอรนิเจอร (Furnitures) อาทิ ที่นอน โตะ  
C23) ผลิตภัณฑอื่น ๆ (Other products, e.g., medical equipment, gem, 

sports equipment) อาท ิเครื่องมือแพทย อัญมณี อุปกรณกีฬา  
C24) การซอมและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ (Maintenance and 

machine/device installations) 
หมวด D : ไฟฟา กาซ ไอน้ำ ระบบปรับอากาศ (Electricity, gas, steam 

and air conditioning supply) 
หมวด E : การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย (Water supply; 

sewerage, waste management and remediation) 
หมวด F : การกอสราง (Construction) 
หมวด G : การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และ

จักรยานยนต (Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles) 

หมวด H : การขนสง และสถานที่เก็บสินคา (Transportation and storage) 
หมวด I  : ที่พกัแรม และบริการดานอาหาร (Accommodation and 

food service)  
หมวด J : ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร (Information and 

communication) อาทิ หนังสือ ซอฟตแวร สื่อ  
หมวด K : การเงิน และการประกันภยั (Financial and insurance) อาทิ 

ธนาคาร กองทนุ สนิเชือ่  
หมวด L : อสังหาริมทรัพย (Real estate) อาทิ การซือ้-ขาย เชาพื้นที่  
หมวด M : วิชาชีพ วิทยาศาสตร และวิชาการ (Professional, scientific 

and technical) อาทิ บัญช ีที่ปรกึษา และวิจัย  
หมวด N : การบริหาร และบริการสนับสนุน (Administrative and 

support service) อาท ิลีสซิ่ง ตวัแทน  
หมวด O : การบริหารราชการ การปองกนัประเทศ และการประกันสังคม

ภาคบังคับ (Public administration and defence; 
compulsory social security) 

หมวด P : การศึกษา (Education) อาท ิสถาบันการศึกษา กวดวิชา  
หมวด Q : สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห (Human health and 

social work activities) อาทิ โรงพยาบาล คลินิก  
หมวด R : ศิลปะ ความบันเทิง และนนัทนาการ (Arts, entertainment 

and recreation) อาทิ หองสมุด โรงภาพยนตร  
หมวด S : บริการดานอื่น ๆ (Other services) อาทิ งานซอม สปา เสริม

ความงาม  
หมวด T : การจางงานในครัวเรือน การผลิตสินคา และบริการที่ทำขึ้นเอง

เพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจำแนกไดอยางชดัเจน (Activities 
of households as employers; undifferentiated goods- and 
services-producing activities of households for own use) 

หมวด U : องคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก (Activities of 
extraterritorial organizations and bodies) 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

1/2565 2/2565 3/2565 
ก.ค. 65 - ต.ค. 65 Jul. - Oct. 

พ.ย. 65 - ก.พ. 66 Nov.-Feb. 
มี.ค. 66 -มิ.ย. 66 Mar.-Jun. 

 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Institute of Agricultural Technology    
02 เทคโนโลยีการผลติพืช Crop Production Technology 5 60 40 
03 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว Animal Technology and Innovation 11 51 6 
04 เทคโนโลยีอาหาร Food Technology 12 35 55 
46 บูรณาการเทคโนโลยแีละการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร (หลักสตูร

นานาชาติ) Integrated Agricultural Technology and Food Safety 
Management (International Program) 

5 5 5 

53 ผูประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม Innovative Agripreneur 5 5 5 
 สำนักวิชาเทคโนโลยสีังคม Institute of Social Technology    
 เทคโนโลยีการจัดการ Management Technology    

29 - การจดัการการตลาด Marketing Management 17 5 5 
30 - การจดัการโลจสิติกส Logistics Management 45 5 5 
31 - การประกอบการ Entrepreneurial Management 20 5 5 
50 นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ Hospitality Technology Innovation 10 5 5 
 สำนักวิชาศาสตรและศลิปดจิิทัล (DIGITECH)  

Institute of Digital Arts and Science - DigiTech    
44 นิเทศศาสตรดิจิทัล Digital Communication 5 5 40 
52 เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 5 5 70 
 - Web Application / Mobile Application / Enterprise Software    
 - Data Handling    
 - Data Science    
 - Cloud Technology / Cyber Security    
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร Institute of Engineering    

05 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร Agricultural and Food Engineering 13 10 41 
06 วิศวกรรมขนสงและโลจิสตกิส Transportation Engineering 25 15 64 
07 วิศวกรรมคอมพิวเตอร Computer Engineering 10 26 49 
08 วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 10 38 20 
09 วิศวกรรมเครือ่งกล Mechanical Engineering 5 67 22 
10 วิศวกรรมเซรามกิ Ceramic Engineering 5 23 37 
11 วิศวกรรมโทรคมนาคม Telecommunication Engineering 5 47 24 
12 วิศวกรรมพอลิเมอร Polymer Engineering 9 9 27 
13 วิศวกรรมไฟฟา Electrical Engineering 68 20 21 
14 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering 35 14 110 
15 วิศวกรรมโลหการ Metallurgical Engineering 50 120 5 
16 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม Environmental Engineering 9 22 49 
17 วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering 5 10 90 
18 วิศวกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี Petroleum Engineering and 

Geotechnology 
22 25 40 

23 วิศวกรรมยานยนต Automotive Engineering 5 39 40 
25 วิศวกรรมอากาศยาน Aeronautical Engineering 40 29 15 
33 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส Electronics Engineering 39 18 22 
34 วิศวกรรมธรณ ีGeological Engineering 5 95 14 
35 วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส Mechatronics Engineering 80 43 20 
42 วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต Manufacturing Automation 

and Robotics Engineering 7 10 75 
46 วิศวกรรมปโตรเคมีและพอลเิมอร (หลักสตูรนานาชาติ) 

Petrochemical and Polymer Engineering (International Program) 
5 5 5 

47 วิศวกรรมเครือ่งกล (หลักสูตรนานาชาติ) Mechanical Engineering 
(International Program) 5 5 5 

48 วิศวกรรมพรีซิชั่น Precision Engineering 5 7 4 
51 วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสด ุ(หลักสูตรนานาชาติ) 

Material Innovation and Design Technology (International Program) 
5 5 5 

53 วิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ) Civil Engineering (International Program) 5 5 5 
54 วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน Civil and Infrastructure Engineering  5 5 5 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร Institute of Sciences    

24 วิทยาศาสตรการกีฬา Sports Sciences 4 5 35 
36 คณิตศาสตร Mathematics (Honors) 5 5 5 
37 เคม ีChemistry (Honors) 5 5 5 
38 ชีววิทยา Biology (Honors) 5 10 5 
39 ฟสิกส Physics (Honors) 5 5 5 
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร Institute of Public Health    

19 อนามยัส่ิงแวดลอม Environmental Health 25 25 60 
20 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั Occupational Health and Safety 5 50 45 

หมายเหตุ  *ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม The schedule is subject to change. 
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