บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
โทร ๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ โทรสำร ๐-๗๔๓๑-๗๑๓๓
ที่ อว ๐๖๕๕/ ๑๗๗
วันที่ ๒๗ มกรำคม 2565
เรื่อง แนะนำบริษัทรับนักศึกษำฝึกสหกิจศึกษำ
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เรียน คณบดี / ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
ตำมหนังสือบริษัท ไพรมัส จำกัด ลงวันที่ 21 เมษำยน 2565 เรื่อง แนะนำบริษัท ฯ รับ
นักศึกษำฝึ กสหกิจ ศึกษำ โดยบริษัท ฯ ดำเนินกิจกำรผลิ ตและจำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องมือวัด เครื่องมือ
ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ยินดีรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ด้ำนไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
แมคคำทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝึกสหกิจศึกษำ นั้น
มหำวิทยำลัย แจ้งมำยังหน่วยงำนท่ำนเพื่อประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำได้รับทรำบถึงกำรรับ
นักศึกษำเข้ำฝึกสหกิจศึกษำของบริษัท ไพรมัส จำกัด ดังรำยละเอียดแนบ
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

หนังสือเรียน
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
2. คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
3. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ
4. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
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PRIMUS COMPANY LIMITED
119 SOI SRIMUANG-ANUSORN SUTTHISARNVINIJCHAI RD., DINDAENG, BANGKOK 10400
TEL. 0-2693-7005 (AUTO 10 LINES), FAX : (662) 276-7221 E-mail : Janya.pra@primusthai.com
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เรื่อง
เรียน
เอกสารแนบ

แนะนาบริ ษทั ฯรับนักศึกษาฝึ กสหกิจศึกษา
อธิการบดี / ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.เอกสารแนะนาบริ ษทั ฯรับสมัครงาน
2.เอกสารใบประกาศรับนักศึกษาฝึ กสหกิจศึกษา จานวน 2 ตาแหน่ง

สอ.(วิชาการ) 110
24 ม.ค. 2565
11.11 น.

เนื่องด้วย บริษัท ไพรมัส จากัด ดาเนินกิจการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เครื่ องมือวัด,เครื่ องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี ปัจจุบนั มีพนักงานมากกว่า 200 ท่าน สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 119 ซอยสี ม่วงอนุสรณ์
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-693-7005
โทรสาร 02-693-7005 ต่อ 175 บริ ษทั ฯมีความประสงค์รับนักศึกษาฝึ กสหกิจศึกษา มีสาขาดังต่อไปนี้
ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรี. ด้านสาขาไฟฟ้ า , อิเล็กทรอนิกส์ , แมคคาทรอนิกส์ ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งมีตาแหน่ งที่ประกาศรับสมัครงานตามเอกสารแนบ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและประสานงานสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

(ศิริพร ตั้งเจริ ญถาวร)
ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นางสาวจรรยา ประสิ ทธิ์เกษกัน เบอร์โทร 02-693-7005 ต่อ 175 Mobile 084-820-5244
E-Mail : janya.pra@primusthai.com , www.primusthai.com ,ID : JANYA24

บริษัท ไพรมัส จากัด เปิ ดรับ

“ นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษา “

แผนกออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ (R&D)

คุณสมบัติ
1. ศึกษาในสาขาที่เกีย่ วข้ องกับคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการเขียนโปรแกรม
สามารถทางานเป็ นทีม และทางานภายใต้ แรงกดดันได้
2. สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา
• C
• C++
• C#
• JS
• React Web application
• Node JS
• Backend / Frontend หรือ Full Stack
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• พัฒนา Software , Web application ตามที่ได้ รับมอบหมาย

ทางาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.48 น.
(หยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของบริษัท)

บริษัท ไพรมัส จากัด เปิ ดรับ

“ นักศึกษาฝึ กงาน “

แผนกออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ (R&D)
โครงการรับนักศึกษาสหกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องคือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม Embedded หรื อ Microcontroller
วิเคราะห์ ออกแบบและแก้ไขปัญหาการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ sensor แสง mV, mA
มีความสนใจในงานประดิษฐ์ ออกแบบ
มีเกรดเฉลี่ยในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิกส์ Embedded และ Microcontroller ไม่ต่ากว่า 3.00
ผ่านแบบทดสอบและสัมภาษณ์กบั ทางบริ ษทั

โครงการสาหรับนักศึกษา Wireless Vibration sensor (3-axis accelerometer and temperature sensor)
สิ่งที่ต้องการได้รับจากการศึกษา
1. การใช้งาน sensor สาหรับมอเตอร์ต่างๆ อาคารและโครงสร้างเช่นสถานีรถไฟฟ้ า ถนน สะพาน มีความต้องการใช้งานในรู ปแบบใดบ้าง
2. ความต้องการวัดและประมวลผลที่เหมาะสมสาหรับงานมอเตอร์ อาคารและโครงสร้างมีตอ้ งการวัดผลแบบใด เช่นวัดเป็ นหน่วยอะไรและ
วิเคราะห์หรื อตีความหมายอะไรได้จากค่าที่วดั ออกมา
3. สัดส่วนเป็ น % ของรู ปแบบการสื่ อสาร wireless ที่มีความต้องการใช้งาน เช่น สาหรับโรงงานอตุสาหกรรมต้องการ รู ปแบบ LoRa 4G 5G
WIFI Bluetooth อื่นๆ เป็ นสัดส่วนเท่าใด
4. สัดส่วนความต้องการรู ปแบบการสื่ อสารในแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกันหรื อไม่
5. ชิ้นงาน Concept sensor ที่สามารถส่งสัญญาได้
6. วิธีการคานวณหน่วยที่วดั ออกมา วิธีการวิเคราะห์ และการปรับจูลค่าที่วดั ออกมาให้มีความแม่นยา
7. ตัวอย่างการนาไปใช้งานจริ งสาหรับงานมอเตอร์ไฟฟ้ า และ อาคาร

คุณสมบัติ
➢ เพศชาย - หญิง
➢ วุฒิการศึกษา
❖ ปริ ญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้ า หรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทางาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.48 น. (หยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของบริษัท)

