
 
 

กําหนดการ 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู สรางความสัมพันธและพบสถานประกอบการ 

ศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา   
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน  2560  

เวลา  08.00 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังอาคารบรมราชกุมารี) 

เวลา  10.00 น.- 11.30 น. เขาพบบริษัท ขอนแกนบริวเวอรี่ จํากัด (มหาชน)  
    อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน  2560 

เวลา  07.30 น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังอาคารบรมราชกุมารี) 

เวลา  10.00 น.- 11.30 น. เขาพบบริษัท น้ําตาลเกษตรผล จํากัด 
    อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 
เวลา  13.30 น.- 15.00 น. เขาพบบริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 
    อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน 
 

หมายเหต ุ 

1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. คณะสามารถนําเอกสารตองการจะประชาสัมพันธไปแจกใหกับสถานประกอบการเพ่ิมเติมได 
 

ประเด็นท่ีจะพบสถานประกอบการ หากคณะมีประเด็นเพ่ิมเติมได ณ วันพบสถานประกอบการ 

1. สถานประกอบการมีความตองการบุคลากรในระดับปริญญาตรีประมาณรอยละ....... ตอเดือนและมี 

ความตองการนิสิตท่ีเขาฝกประสบการณประมาณรอยละ....... ตอเดือนและมีความตองการตองการบุคลากรใน

การปฏิบัติงานเฉลี่ยตอเดือนจํานวน..................อัตรา แรงงานตางดาวประมาณรอยละ.......ตอเดือน 

2. ตําแหนงงานท่ีมีความตองการมากท่ีสุดและยังขาดอยูคือตําแหนงอะไร 

3. แนวโนมจํานวนอัตราตําแหนงงานในอีกสองป ในสถานประกอบการนี้จะเปนอยางไร (มากข้ึนหรือ 

นอยลงในมุมมองของทาน)  

4. ทานมีการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานก่ีชองทาง ทางไหนบาง /มีการใชระบบ 

สารสนเทศใดบางในการดําเนินงานรับสมัครบุคลากร ก่ีระบบ  

5. ในฐานะท่ีทานเปนผูใชบัณฑิตตองการเสนอแนะขอมูลดานใด  ท่ีจะใหมหาวิทยาลัยไดเตรียมความ 

พรอมใหกับนิสิตกอนเขาสูตลาดงาน 

6. อ่ืนๆ หากคณะตองการเพ่ิมเติม 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/309242202551099?fref=mentions
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