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โครงกำรรับนักศึกษำฝึ กงำน ปี

2561

(Internship Program)

บริ ษทั โคะนัน จี เทค จำกัด (KONAN G TECH CO.,LTD) เป็ นผูด้ ำเนินธุ รกิจด้ำน ผลิตชิ้นส่ วนพลำสติค มี
ควำมประสงค์รับนักศึกษำฝึ กงำน ระหว่ำงศึกษำปริ ญญำตรี ด้ำน วิศวกรรมเครื่ องกลและระบบกำรผลิต(พหุ
วิทยำกำร)

Mechanical Engineering and Production System หรื อ วิศวกรรมเครื่ องกลและกำรออกแบบ

Mechanical Engineering and Production System

หลักกำรและเหตุผล
บริ ษทั โคะนัน จี เทค จำกัด (KONAN G TECH CO.,LTD) ได้เปิ ดโครงกำรรับนักศึกษำฝึ กงำน เพื่อให้
นักศึกษำได้นำควำมรู ้ที่ได้เรี ยนจำกห้องเรี ยน มำใช้ในงำนกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง เพื่อพัฒนำและเพิ่มทักษะในกำรกำร
เรี ยนรู ้ และแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำ ในระหว่ำงฝึ กปฏิบตั ิงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษำมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ควำมชำนำญ จำกกำรเรี ยนรู้ประสบกำรณ์กำรทำงำนใน
องค์กร
2. เพื่อให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนและกระบวนกำร กำรทำงำนเมื่อปฏิบตั ิงำนจริ ง และสำมำรถนำกลับมำใช้
เมื่อนักศึกษำจบกำรศึกษำ และได้ปฏิบตั ิงำนจริ งในองค์กร
กลุ่มเป้ำหมำย
1. นิสิต/นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ชั้นปี ที่3ขึ้นไป
2. สำขำที่เปิ ดรับนักศึกษำฝึ กงำน วิศวกรรมเครื่ องกล

สิ่ งทีค่ ำดหวังจำกกำรดำเนินกำร
1. นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในระหว่ำงกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน
2. บริ ษทั ฯได้นกั ศึกษำที่มีศกั ยภำพในกำรทำงำน และอำจพิจำรณำในกำรรับเข้ำเป็ นพนักงำนต่อไป
คุณสมบัติของนักศึกษำทีพ่ จิ ำรณำรับเข้ ำฝึ กงำน
1.

นิสิต/นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่3ขึ้นไป

2.

สำมำรถฝึ กงำนได้ตลอดระยะเวลำในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรและมุ่งมัน่ ต่อกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน

3.

เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติดี พร้อมปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริ ษทั

4.

ไม่มีประวัติอำชญำกรรม

5.

มีสุขภำพแข็งแรง

หลักฐำนกำรสมัคร
1. แบบฟอร์ มใบสมัครโครงกำร สำหรับนักศึกษำฝึ กงำน

2. หนังสื อขอควำมอนุเครำะห์ฝึกงำนจำกมหำวิทยำลัย/ สถำบันกำรศึกษำโดยระบุวนั เริ่ มและจบกำรฝึ กงำน
ถึง ส่ วนงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคล บริ ษทั โคะนัน จี เทค จำกัด
3. สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ฉบับล่ำสุ ด
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
คุณสมบัติ
เพศ : ชำย , หญิง
รำยละเอียดงำน
1-2 ตำแหน่ง
รู ปแบบงำน : นักศึกษำฝึ กงำน
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน : อุตสำหกรรม คองโก ทำงเข้ำประมำณ 400 เมตร
เวลำทำงำน : ตำมเวลำที่ปฏิบตั ิงำนจริ ง ( วันจันทร์ –ศุกร์ และ เสำร์ เว้นเสำร์ )

วิธีกำรสมัคร
บริ ษทั จะรับใบสมัคร 2 ช่องทำง
1. ทำงไปรษณี ย ์ โดยส่ งแบบฟอร์ มใบสมัครนักศึกษำฝึ กงำนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรกำร
สมัคร และจัดส่ งถึงส่ วนงำน
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ระบุหน้ ำซองว่ ำ “โครงกำรนักศึกษำฝึ กงำน”
2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครที่สำนักงำนใหญ่
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กรุ ณำนัดหมำยล่วงหน้ำ 1 วัน ติดต่อ คุณ เจริ ญพร 092-4526642

