
รับ ไม่รับ
ท ำท่ี

หน่วยงำน

1 Drone Academy Thailand Computer Programmer, 
Flying Robot, Internet of 
Things, AI Flying Robot

5 ไม่จ ำเป็นต้องรู้มำก่อนมำศึกษำภำยหลังได้ 
Python, C/C++, PHP, Golang

Internet of Thing, Hardware, Electronic, 
Flying Robot, Drone , RaspberryPi, Nvidia 
Jetson TX

มี มี โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

Bonus Project, ออกรำยกำร
 TV (มีรำยกำรมำถ่ำยท ำบ่อย),
 ไปต่ำงประเทศ (จัดกำรทีม
นักแข่งโดรน)

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

2 บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลต้ิง จ ำกัด Web Application and 
Mobile Application 

Developer Trainee

ฝ่ำยบุคคล และ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ไม่จ ำกัด
ข้ึนกับ

ควำมสำมำรถ

เขียนโปรแกรมท้ัง web หรือ mobile 
(optional) ได้ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน 

database development เป็นหลัก รวมถึง
ด้ำน system, network, infrastructure

พัฒนำ application ส ำหรับหน่วยงำน โดย
เร่ิมต้นจำกกำรออกแบบระบบ พัฒนำฐำนข้อมูล 

เขียน application และท ำกำรทดสอบระบบ 
ภำยใต้งำนฝ่ำยบุคคล

150 บำท/ วัน ไม่มี ค่ำเดินทำงกรณีปฏิบัติงำน
นอกสถำนท่ี

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

3 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ผู้ช่วยปฏิบัติงำนวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิช่ัน 6 Computer Programing, Image 
Processing, Machine Learning

พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบ 150 บำท/วัน ไม่มี -- ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยกำรประมวลผลและ
เข้ำใจภำพ (IPU) กลุ่มวิจัย
ปัญญำประดิษฐ์ (AINRG)

2 กำรติดต้ังโปรแกรมชุด CNN ต่ำงๆ (มีเคร่ือง 
Notebook)

- ก ำกับข้อมูลโรคข้ำว
- ทดสอบ Model Deep Learning

150 บำท/วัน ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

5 บริษัท Chai - Aek Development 
System co. ltd

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์
ระบบ, นักทดสอบระบบ

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์
ระบบ, นักทดสอบระบบ

4 กำรติดต่อส่ือสำรในองค์กรส ำคัญสุด, พ้ืนฐำน
กำรพัฒนำระบบ, ภำษำคอมฯ ท่ีใช้พัฒนำ
ระบบเช่น php java อย่ำงน้อย 1 ภำษำ

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์ระบบ, นักทดสอบ
ระบบ (รำยละเอียดจะส่งเพ่ิมเติมภำยหลัง)

ไม่มี ค่ำตอบแทนอำจมีในบำงช่วง
จังหวะตำมงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

6 International Computing And 

Networking Co.,Ltd

 ์Network Engineering / 

Programmer

IT 2 สำมรถเขียน Program Visual,ASP,Net. มี

ควำมรู้เร่ืองกำรติดต้ัง 
witch,router,firewall,IDS ect.

Support team ในเร่ืองกำรเขียน program 

อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำย

ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย

คัดเลือกให้

P P

7 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง Programmer/พัฒนำระบบฯ วิชำกำรและปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2 เขียนโปรแกรมภำษำ PHP/JAVA/VB เขียนโปรแกรมระบบงำนท่ีได้รับมอบหมำย ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

8 บริษัท Hyper Solution Co.,Ltd programmer / network 3 network / เขียนโปรแกรมได้ ช่วยเหลือหัวหน้ำงำนในกำรแก้ไขปัญหำ ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

9 บริษัท โกไฟว์ จ ำกัด Developer, System Analyst สำรสนเทศและพัฒนำระบบ 6 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ภำษำ 
C,C#,JAVA,HTML และอ่ืนๆ

เขียนโปรแกรม ศึกษำงำนตำมโปรเจคท่ีได้รับ
มอบหมำย

ในกรณีฝึก 4 เดือน
เท่ำน้ัน 350บำท/วัน

มี โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

รถรับส่ง ตำมเส้นทำงท่ี
ก ำหนดของทำงบริษัท

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

10 บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ำกัด Programmer Programmer 3 กำรCodingภำษำต่ำงๆ ควำมสนใจในกำร
พัฒนำโปรแกรม

coding/.net application/.net API ฯลฯ ไม่มี อำหำรกลำงวัน กำรเบิกค่ำ
เดินทำง(กรณีมีกำรเดินทำง)

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

11 บริษัท จีโอทำเลนท์ จ ำกัด Programmer Web Application 

Department

1 พ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนกำรเขียนเวปแอพพลิเคช่ัน 

เช่น HTML CSS ฯลฯ

เรียนรู้กำรท ำงำนของโปรแกรมเมอร์ และฝึก

เขียนโปรแกรม

ไม่มี มีขนม เคร่ืองด่ืมให้ หำกมีกำร

อบรมนักศึกษำฝึกงำนอำจได้

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

12 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) - ศูนย์วิศวกรรมบริกำร 1 ระบบ Network ติดต้ังสำย LAN, CONFIG ROUTER, CONFIG 
WIFI, ระบบ Network, งำน Solution

ไม่มี ไม่มี - ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

13 บริษัท ทีโอที เอำท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส 
จ ำกัด

นักคอมพิวเตอร์ ส่วนอ ำนวนกำรและ
บริหำรงำนบุคคล

2 กำรจัดกำรDatabase,PHP,C เขียนเว็บสมัครงำน,พัฒนำเว็บแอพของบริษัท ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

14 บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ำกัด นักพัฒนำโปรแกรม | นัก
ออกแบบระบบ

3 PHP / MS SQL or My SQL พัฒนำโปรแกรมหรือออกแบบระบบ กำร
วิเครำะห์ระบบและกำรจัดท ำเอกสำรวิเครำะห์
หรือออกแบบระบบ

ไม่มี กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรท่ี
นิสิตต้องกำรตำมควำม
เหมำะสม โดยบริษัทออก
ค่ำใช้จ่ำยให้

ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

15 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด

Programmer Software Development 6 Mobile Development ปรับปรุงหรือพัฒนำ Mobile App บน iOS หรือ
 Android

ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

16 บริษัท บิท โซลูช่ัน จ ำกัด Network Engineer Engineer 3 Network ช่วยงำนฝ่ำย Engineer ค่ำเบ้ียเล้ียงในกรณี
ออกต่ำงจังหวัด

ไม่มี ค่ำเดินทำงระหว่ำงออฟฟิตไป
ท่ีหน้ำงำน

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น 
อาหาร รถรับส่ง)

การคัดเลือกนิสิต
เข้าปฏิบัติงาน

ฝึกงานออนไลน์

รายละเอียดของสถานประกอบการทีประสงค์รับนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับนิสิต

ฝึกงาน
แผนก/ฝ่าย จ านวน (คน)

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนิสิต
ควรมี

ลักษณะงานท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ
จ านวนค่าตอบแทน 

(บาท/วัน หรือ บาท/

เดือน)

ท่ีพัก



รับ ไม่รับ
ท ำท่ี

หน่วยงำน

17 บริษัท เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมี
เนียม จ ำกัด

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT ) 2 มีควำมรู้ด้ำนระบบ Hardware&Software 
และกำรขียนโปรแกรม

ผู้ช่วยวิศวกร 150 บำท/วัน ไม่มี รถรับ-ส่ง (ตำมเส้นทำงบริษัทฯ
 ก ำหนด), ข้ำวเปล่ำ(ฟรี) เช้ำ-
เท่ียง

ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

18 บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 เขียนโปรแกรม ฮำร์ดแวร์ network Programming it support ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

19 บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟต์แวร์ คอน
ซัลต้ิง จ ำกัด

1. Software Engineer 
2.Software Analyst

IT 5 Java บริษัทจะมีโครงงำนจ ำลองให้นิสิตได้ฝึกเขียน
โปรแกรมและออกแบบระบบตำมควำมสำมำรถ

ของนิสิตแต่ละคน

330บำท/วัน ไม่มี น้ ำด่ืม ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

20 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำร
ไฟฟ้ำนครหลวง

วิศวกรคอมพิวเตอร์ / วิศวกร
ส่ือสำร / นักประมวลผลข้อมูล

กองระบบเครือข่ำย / กอง
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

2 คอมพิวเตอร์ / สำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ระบบ
ควำมปลอดภัยและส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

21 Leaderplanet Co., Ltd. ผู้พัฒนำระบบ (Programmer), 
ผู้ออกแบบระบบ (System 
Analyst)

Computer Engineer 3 พ้ืนฐำนภำษำในกำรพัฒนำ .Net, C# พัฒนำระบบงำนร่วมกับพนักงำนประจ ำของ
บริษัทโดยใช้ Technology ของ Microsoft, K2
 workflow, AZURE, Logic APP and AZURE,
 Power Platform
โดยเรียนรู้กำรท ำงำนของ Project ซ่ึงบริษัทใช้ 
Methodology คือ ASAP โดย Project จะ
แบ่งเป็น 5 Phase ประกอบด้วย
1. Project Preparation 2. Business 

Blueprint, 3. Realization 4. Final 
Preparation 5. Golive and Support

13,000 บำท/เดือน มี
 Notebook,  ค่ำ
รักษำพยำบำล

ไม่มี มีค่ำเดินทำงถ้ำกรณีต้อง
ออกปฏิงำนพบปะลูกค้ำ

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

22 บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน (ส ำนักงำน
ภำคตะวันออก)

วิศวกรไฟฟ้ำ ,ส่ือสำร ส่ือสำร ไฟฟ้ำ 2 NA ปฏิบัติกำรโครงข่ำย ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

23 Advanced Information 
Technology PCL

Network Engineer CUSTOMER SERVICES 3 ควำมรู้ในเชิง CCNA เบ้ืองต้น (พ้ืนฐำนrouting
 and switching cisco / OSI 7Layer)

ศึกษำควำมรู้และโครงสร้ำงด้ำน Network ท่ี
เก่ียวข้องกับแผนก / เข้ำหน้ำงำนเพ่ือช่วยติดต้ัง
หรือบ ำรุงรักษำหรือแก้ไขปัญหำทำงด้ำน ระบบ 
 Network ท่ีเก่ียวข้องกับแผนก

300/วันท่ีปฏิบัติ ไม่มี ค่ำแท็กซ่ีกรณีเดินทำงไปหน้ำ
งำนด้วยตัวเอง

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

24 บริษัท Hyper Solution Co.,Ltd programmer / network 3 network / เขียนโปรแกรมได้ ช่วยเหลือหัวหน้ำงำนในกำรแก้ไขปัญหำ ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P P

25 ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท เกำะสมุย ต ำแหน่งวิศวกรงำนด้ำนสือสำ

รข้อมูลและดิจิตอล  ระบบ 
Network Layer1-7  ด้ำน 
Network และโครงข่ำย /  งำน
ด้ำนกำรเขึยนโปรแกรม และ
งำนนอกเหนือท่ีได้รับมอบหมำย

ผู้จัดกำรส ำนักงำน บริกำร

ลูกค้ำ กสท เกำะสมุย  (ผสค.
เกำะสมุย)

2 งำนด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ / งำนพ้ิน

ฐำนควำมรู้ด้ำน Network และโครงข่ำย /  
งำนด้ำนกำรเขึยนโปรแกรม

วิศวกรงำนด้ำนสือสำรข้อมูลและดิจิตอล  ระบบ

 Network Layer1-7  ด้ำน Network และ
โครงข่ำย /  งำนด้ำนกำรเขึยนโปรแกรม และ
งำนนอกเหนือท่ีได้รับมอบหมำย

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

26 บำงกอกเว็บ โซลูช่ัน Programmer Marketing 1 ภำษำคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เขียนเว็บและงำนท่ีได้รับมอบหมำยในแต่ละโปรเจ็ค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

27 บริษัท ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์อำชีว
เวชศำสตร์ไทย จ ำกัด

Programmer แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 ควำมใฝ่รู้และกำรรองรับแรงกดดันใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ

กำรพัฒนำระบบให้แก่องค์กรณ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P

28 บริษัท 911 เอ็ดดูเคช่ัน (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

App developer 1 พ้ืนฐำน พัฒนำโปรแกรม ไม่มี ไม่มี ไม่มี P

29 บริษัทฮ้อปคำร์ จ ำกัด นักศึกษำฝึกงำนฝ่ำยเทคโนโลยี Technology 1 c#. NET framework  เขียนโปรแกรม mobile application โดยใช้ 
flutter, เขียนโปรแกรม c#. NET framework

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

จ านวนค่าตอบแทน 

(บาท/วัน หรือ บาท/

เดือน)

ท่ีพัก

สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น 
อาหาร รถรับส่ง)

การคัดเลือกนิสิต
เข้าปฏิบัติงาน

ฝึกงานออนไลน์
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับนิสิต

ฝึกงาน
แผนก/ฝ่าย จ านวน (คน)

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนิสิต
ควรมี

ลักษณะงานท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ

รายละเอียดของสถานประกอบการทีประสงค์รับนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน



รับ ไม่รับ
ท ำท่ี

หน่วยงำน

30 บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ Full Stack Developer Product Development 4 English, Programming, Google Dialog 
Flow, PHP Codeigniter, PostgreSQL, Bit 
Bucket

Research New Technology and 
Implement to Company Product

ถ้ำสำมำรถท ำงำนได้
และผลงำนเป็นท่ีน่ำ

พอใจ บริษัทมี
ค่ำตอบแทนให้ 150 

บำท/วัน

ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

31 บริษัทซันร้อยแปดจ ำกัด วิศวกร วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2 ระบบคอนโทรล โปรแกรมเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ PCB เขียนโปรแกรม controller 163 บำท/วัน มี โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

มีท่ีพักให้ ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P

สหกิจศึกษาออนไลน์

รับ ไม่รับ ท ำท่ีบริษัท

1 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) Programmer Analyst, Server 
Management

6 1. มีควำมรู้ Object Oriented Programming
2. สำมำรถเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ JAVA , 

C#.NET

- งำน Programmer :  ร่วมพัฒนำ/เขียน
โปรแกรมระบบงำนของธนำคำร

- งำน Server Management :  ร่วมปรับปรุง
งำนจำก Manual ให้เป็น Automate

ค่ำตอบแทน
ประกอบด้วย รำยวัน

 และเงินรำงวัลพิเศษ 
(ส้ินสุดโครงกำร)

ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

2 บ.แวนเนส พลัส คอนซัลต้ิง จ ำกัด Web Application and 
Mobile Application 
Developer Trainee

ฝ่ำยบุคคล และ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2 เขียนโปรแกรมท้ัง web หรือ mobile 
(optional) ได้ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน 
database development เป็นหลัก รวมถึง
ด้ำน system, network, infrastructure

พัฒนำ application ส ำหรับหน่วยงำน โดย
เร่ิมต้นจำกกำรออกแบบระบบ พัฒนำฐำนข้อมูล 
เขียน application และท ำกำรทดสอบระบบ 
ภำยใต้งำนฝ่ำยบุคคล

150 บำท/ วัน ไม่มี ค่ำเดินทำงกรณีปฏิบัติงำน
นอกสถำนท่ี

P

3 บจก ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจ
เม้นท์

IOT,Mobile App,Web 
Application developer

5 PHPskill , Java, Database,network 1.พัฒนำโครงงำนท่ีรองรับแผนงำนบริษัทโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีก ำหนดโดยบริษัทฯ 
2.เสนอโครงกำรท่ีสอดคล้องกับนโยบำยบริษัทฯ 
เช่น IOT,AI,Blockchain,Mobile

400 บำท/วัน ใน
เดือนแรก เดือนท่ี 2 
พิจำรณำจำกผลงำน

ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P

4 บริษัท โกไฟว์ จ ำกัด Developer, System Analyst สำรสนเทศและพัฒนำระบบ 2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ภำษำ 
C,C#,JAVA,HTML และอ่ืนๆ

เขียนโปรแกรม ศึกษำงำนตำมโปรเจคท่ีได้รับ
มอบหมำย

ในกรณีฝึก 4 เดือน
เท่ำน้ัน 200บำท/วัน

ไม่มี รถรับส่ง ตำมเส้นทำงท่ี
ก ำหนดของทำงบริษัท

P

5 บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ำกัด System Programmer Programming Skill (.Net, JAVA) , MS SQL 
Stored Procedure

Programming Skill (.Net, JAVA) , MS SQL 
Stored Procedure

สหกิจ 10,000 บำท/เดือน

ฝึกงำน 200 บำท /วัน
ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

6 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

AME Intern AME พ้ืนฐำนด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 400 บำท/วัน ไม่มี รถรับส่งระหว่ำงโรงงำน ต้องกำรคัดเลือกเอง P

7 บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คก้ิง 
จ ำกัด

System/Network Engineer Services Network และกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 150 บำท/วัน ไม่มี ค่ำล่วงเวลำ ต้องกำรคัดเลือกเอง P

8 บริษัท เมโทรเมิร์ซ จ ำกัด Software Engineer 2 React, NodeJs,HTML5 ,CSS3, พัฒนำและเขียนโปรแกรมในแต่ละ Project ท่ี

ได้รับมอบหมำย

ข้ึนอยู่กับผลงำน ไม่มี P

รายละเอียดของสถานประกอบการทีประสงค์รับนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับนิสิต

ฝึกงาน
แผนก/ฝ่าย จ านวน (คน)

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนิสิต
ควรมี

ลักษณะงานท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ
จ านวนค่าตอบแทน 

(บาท/วัน หรือ บาท/

เดือน)

ท่ีพัก

สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น 
อาหาร รถรับส่ง)

การคัดเลือกนิสิต
เข้าปฏิบัติงาน

ฝึกงานออนไลน์

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนิสิต
ควรมี

ข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการท่ีรับนิสิตสหกิจศึกษา ประจ าปี 2563

ลักษณะงานท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ จ านวนค่าตอบแทน ท่ีพัก
สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น 

อาหาร รถรับส่ง)
การคัดเลือกนิสิต
เข้าปฏิบัติงาน

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับ

นิสิตสหกิจศึกษา
แผนก/ฝ่าย จ านวน (คน)



สหกิจศึกษาออนไลน์

รับ ไม่รับ ท ำท่ีบริษัท

9 บริษัท เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมี
เนียม จ ำกัด

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT ) 2 มีควำมรู้ด้ำนระบบ Hardware&Software 
และกำรขียนโปรแกรม

ผู้ช่วยวิศวกร 150 บำท/วัน ไม่มี รถรับ-ส่ง (ตำมเส้นทำงบริษัทฯ
 ก ำหนด), ข้ำวเปล่ำ (ฟรี) เช้ำ-
เท่ียง

P

10 บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟต์แวร์ คอน
ซัลต้ิง จ ำกัด

1. Software Engineer 
2.Software Analyst

IT 5 Java บริษัทจะมีโครงงำนจ ำลองให้นิสิตได้ฝึกเขียน
โปรแกรมและออกแบบระบบตำมควำมสำมำรถ
ของนิสิตแต่ละคน

330บำท/วัน ไม่มี น้ ำด่ืม P

11 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ขผลิตภันฑ์
ก่อสร้ำง จ ำกัด / IT office

Programmer เกรด 2.7ข้ึน เกรด 2.7ข้ึน 500บำท/วัน ต้องกำรคัดเลือกเอง P

12 บริษัท ฮำตำริ  ไวร์เลส Programmer 2 Net. Framework,C#,ASP.Net Programming 300 ไม่มี ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P

13 โรงไฟฟ้ำวังน้อย เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ นักศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์ นักศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์ 200 บำท/วัน ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

14 Leaderplanet Co., Ltd. ผู้พัฒนำระบบ (Programmer), 
ผู้ออกแบบระบบ (System 
Analyst)

Computer Engineer 3 พ้ืนฐำนภำษำในกำรพัฒนำ .Net, C# พัฒนำระบบงำนร่วมกับพนักงำนประจ ำของ
บริษัทโดยใช้ Technology ของ Microsoft, K2
 workflow, AZURE, Logic APP and AZURE,
 Power Platform โดยเรียนรู้กำรท ำงำนของ 
Project ซ่ึงบริษัทใช้ Methodology คือ ASAP 
โดย Project จะแบ่งเป็น 5 Phase ประกอบด้วย
 1. Project Preparation 2. Business 

Blueprint, 3. Realization 4. Final 
Preparation 5. Golive and Support

13,000 บำท/เดือน มี
 Notebook,  ค่ำ
รักษำพยำบำล

ไม่มี มีค่ำเดินทำงถ้ำกรณีต้อง
ออกปฏิงำนพบปะลูกค้ำ

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

15 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนช่ันเเนล 
จ ำกัด

ธุรกิจไก่ครบวงจร IT 2 มีควำมขยัน รับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ แก้ไขปัญหำท่ีพบเจอ 350บำท/วัน มี โดยต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำย

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

16 Advanced Information 
Technology PCL

Network Engineer CUSTOMER SERVICES 3 ควำมรู้ในเชิง CCNA เบ้ืองต้น (พ้ืนฐำนrouting
 and switching cisco / OSI 7Layer)

ศึกษำควำมรู้และโครงสร้ำงด้ำน Network ท่ี
เก่ียวข้องกับแผนก / เข้ำหน้ำงำนเพ่ือช่วยติดต้ัง
หรือบ ำรุงรักษำหรือแก้ไขปัญหำทำงด้ำน ระบบ 
 Network ท่ีเก่ียวข้องกับแผนก

300/วันท่ีปฏิบัติ ไม่มี ค่ำแท็กซ่ีกรณีเดินทำงไปหน้ำ
งำนด้วยตัวเอง

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

17 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ผู้ช่วยปฏิบัติงำนวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิช่ัน 6 Computer Programing, Image 
Processing, Machine Learning

พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบ 150 บำท/วัน ไม่มี -- ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

18 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยกำรประมวลผลและ
เข้ำใจภำพ (IPU) กลุ่มวิจัย
ปัญญำประดิษฐ์ (AINRG)

2 กำรติดต้ังโปรแกรมชุด CNN ต่ำงๆ (มีเคร่ือง 
Notebook)

- ก ำกับข้อมูลโรคข้ำว
- ทดสอบ Model Deep Learning

150 บำท/วัน ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

19 บริษัท Chai - Aek Development 
System co. ltd

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์
ระบบ, นักทดสอบระบบ

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์
ระบบ, นักทดสอบระบบ

4 กำรติดต่อส่ือสำรในองค์กรส ำคัญสุด, พ้ืนฐำน
กำรพัฒนำระบบ, ภำษำคอมฯ ท่ีใช้พัฒนำ
ระบบเช่น php java อย่ำงน้อย 1 ภำษำ

นักพัฒนำระบบ, นักวิเครำะห์ระบบ, นักทดสอบ
ระบบ (รำยละเอียดจะส่งเพ่ิมเติมภำยหลัง)

ไม่มี ค่ำตอบแทนอำจมีในบำงช่วง
จังหวะตำมงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย

ต้องกำรคัดเลือกเอง P P

20 บริษัท ไอยรำฟันส์ จ ำกัด Full Stack Developer Product Development 2 Fullstack development technology Software development for hardware 
configuration

500 บำท/วัน ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

21 บริษัท ซันร้อยแปด จ ำกัด วิศวกร วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2 ระบบคอนโทรล โปรแกรมเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ PCB เขียนโปรแกรม controller 163 บำท/วัน มี โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

มีท่ีพักให้ ให้มหำวิทยำลัย
คัดเลือกให้

P

22 บจก.บิสซิเนสอะไลฟ์ Full Stack Developer Product Development 4 English, Programming, Google Dialog 

Flow, PHP Codeigniter, PostgreSQL, Bit 
Bucket

Research New Technology and 

Implement to Company Product

ถ้ำท ำงำนได้และ

ผลงำนเป็นท่ีน่ำพอใจ
 บริษัทมีค่ำตอบแทน

ให้ 150 บำท/วัน

ไม่มี ไม่มี ต้องกำรคัดเลือกเอง P

ข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการท่ีรับนิสิตสหกิจศึกษา ประจ าปี 2563

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับ

นิสิตสหกิจศึกษา
แผนก/ฝ่าย จ านวน (คน)

ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนิสิต
ควรมี

ลักษณะงานท่ีนิสิตต้องปฏิบัติ จ านวนค่าตอบแทน ท่ีพัก
สวัสดิการอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น 

อาหาร รถรับส่ง)
การคัดเลือกนิสิต
เข้าปฏิบัติงาน


