รายละเอียดโครงการฝึ กงาน ประจาปี 2558
“Siam Kubota Challenge Internship Program 2015”
(รุ่ นที่ 6)
ที่มา
บริ ษัทสยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ผู้นาด้ านเครื่ องจักรกลการเกษตรครบวงจรในเอเชีย ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน
ระหวางเอสซีจี (SCG) และคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ ประเทศญี่ ปนุ บริ ษัทฯ มีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย เริ่ มตังแต่
้ การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การตลาด การบริ การหลังการขาย การขนส่ง การนาเข้ าและส่งออก การ
ให้ บริ การทางการเงินเพื่อเช่าซื ้อ รวมถึงงานสนับสนุนด้ านต่างๆ ได้ แก่ บัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
บริ ษัท จึง เล็งเห็น ถึงความสาคัญในการสนับ สนุนด้ านการศึก ษา เพื่อพัฒนาและสร้ างบุคลากรที่มีคุณภาพ
เสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อให้ เยาวชนไทยเป็ นทัง้ “คนเก่งและคนดี” ซึง่ จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติตอ่ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝั งหลักบรรษัทภิบาล พัฒนานิสติ นักศึกษาให้ เป็ น “คนเก่งและคนดี”
2. เพือ่ ให้ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการรับนิสิตนักศึกษาเข้ าฝึ กงาน เพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ความชานาญจากการทางานจริ ง
3. เพื่อให้ นิสติ นักศึกษาได้ ฝึกทางานจริ ง และส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ า งนวัตกรรม
จานวนผู้ร่วมโครงการ
ประมาณ 35 คน
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ
1. เป็ นนิสติ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3
2. ศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาที่บริ ษัทเปิ ดรับเข้ าฝึ กงาน
เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เบี ้ยเลี ้ยง
ประกันอุบตั ิเหตุ
ที่พกั
รถรับ-ส่งปรับอากาศ
สถานพยาบาล
ศูนย์กีฬา

500 บาท/วัน
วงเงิน 200,000 บาท
กรณีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค และกรณีฝึกงานที่โรงงานอมตะนคร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี และอ่างทอง

สาขาวิชาที่เปิ ดรับ
- กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอาชีวอนามัยความปลอดภัย (วิศวกรรมเครื่ องกล / ยานยนต์ / อุตสาหการ /
ไฟฟ้า / โลจิสติกส์ และ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม)
- กลุม่ สาขาบริ หารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การดูและมอบหมายงาน
1. พี่เลี ้ยงนักศึกษาฝึ กงาน 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 2 คน
2. พี่เลี ้ยงมีความรับผิดชอบในการดูแล มอบหมายงาน ตลอดจนทาการประเมินผลอย่างจริ งจัง เพื่อเป็ นการ
พัฒนานิสติ นักศึกษา โดยการมอบหมายงานโครงการ (Project) หรื องานเสมือนเป็ นพนักงานประจา
กิจกรรมโครงการ
2 – 5 มิ.ย. 58
8 มิ.ย. – 31 ก.ค.58

ปฐมนิเทศ กิจกรรม Team Synergy การศึกษาดูงาน และ Farm Learning
ฝึ กงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเรี ยนรู้และรับประสบการณ์จริ ง และทากิจกรรมกลุม่

การรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.siamkubota.co.th และสามารถสมัครผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี ้
1. สมัค รด้ วยตนเองที่ ส่วนทรั พ ยากรบุค คลและบริ ห าร-สานัก งานใหญ่ บจก.สยามคูโบต้ า คอร์ ป อเรชั่น
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
2. ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานมาที่
2.1. ทางไปรษณีย์
คุณธรรมรักษ์ คชิณภักดิ์ ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริ หาร-สานักงานใหญ่
บจก.สยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ เลขที่ 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมูท่ ี่ 20 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรื อ
2.2. ทาง E-MAIL : skcn_g.challenge@kubota.com
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้ อมติดรูปถ่าย 1 นิ ้ว
2. สาเนาหลักฐานผลการศึกษา (ล่าสุด 4 เทอม)
การคัดเลือก
1. สอบข้ อเขียนแบ่งเป็ น 2 ชุด
ชุดที่ 1
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 2
แบบทดสอบความรู้ทวั่ ไป
ศูนย์ สอบ :
- กรุงเทพมหานคร (SCG บางซื่อ)
- ปทุมธานี (สยามคูโบต้ า สานักงานใหญ่นวนคร)
- สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง สาขาชลบุรี
- สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง สาขาเชียงใหม่
- สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง สาขาขอนแก่น
- สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง สาขาหาดใหญ่
***บริ ษัทอาจพิจารณาเพิ่ม/ลด ศูนย์สอบ ตามความเหมาะสม***

2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะผู้บริ หารของสยามคูโบต้ า
สถานที่สอบ :
บริ ษัทสยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด สานักงานใหญ่นวนคร
(บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางมาสอบสัม ภาษณ์ ก รณี ผ้ ูมี สิ ท ธิ์ ส อบสัม ภาษณ์ ม าจาก
มหาวิทยาลัยภูมิภาค ตามความเหมาะสม)
กาหนดการคัดเลือก
รับสมัคร
ตังแต่
้ วนั นี ้ – 13 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบข้ อเขียน
17 มีนาคม 2558
สอบข้ อเขียน
21 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
24 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์
30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก
10 เมษายน 2558
ยืนยันสิทธิ์เข้ าฝึ กงาน
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
การประกาศรายชื่อ จะแจ้ งให้ ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ แก่ Website ของบริ ษัท SMS และ e-mail
ผู้ประสานงานโครงการ
คุณธรรมรักษ์ โทร. 0-2909-0300 ต่อ 609 e-mail: thammarak.k@kubota.com

