รายละเอียด
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดย บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็ นภารกิจสาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานของทุกองค์กร บริษัท ไทยออยล์
จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
และให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา
บริษัทฯ เห็นว่าการศึกษาเป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึง่ จะเป็ นอนาคต ความหวัง และกาลังสาคัญที่สดุ
ในการพัฒนาประเทศ และการศึกษาก็เป็ นหนึ่งในสองของปั จจัยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทาให้เกิด
ความสาเร็จของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืนของตนเอง สังคม และประเทศชาติ
การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการศึกษาจึงเป็ นภารกิจอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงได้จดั ทาโครงการทุนการศึกษาสาหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีนีข้ นึ ้ โดยให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนสาหรับ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 พร้อมกับให้โอกาสได้เข้าร่วมงานกับ
บริษัทฯ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
ประเภททุนการศึกษา
1. ทุนประเภทที่ 1 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รบั เกียรตินิยม
2. ทุนประเภทที่ 2 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1) ทุนประเภทที่ 1
มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รบั เกียรตินิยม
เมื่อสาเร็จการศึกษา
1.1 คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
-

เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 หรือ 4
ศึกษาอยูใ่ นสาขา ดังต่อไปนี ้

> วิศวกรรมเครือ่ งกล / เทคโนโลยีเครือ่ งกล
> วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
> วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรโทรคมนาคม
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-

มีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป
เป็ นผูม้ ิได้รบั ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทาผิดกฎของมหาวิทยาลัย

1.2 จานวนเงินทุนทีส่ นับสนุน
-

ค่าใช้จ่ายตลอด 1 ปี การศึกษา จานวน 35,000 บาท/ทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนัง สือและอุปกรณ์การศึกษา หรือ
กิจกรรมอื่นใดที่เป็ นข้อกาหนดจากสถาบันการศึกษา

1.3 ข้อผูกพันและเงือ่ นไขการรับทุนฯ
-

นักศึกษาต้องศึกษาต่อเนื่องกันภายใน 1 ปี การศึกษา ไม่สามารถลาพักระหว่างภาคการศึกษาได้
นักศึกษาที่ยงั ไม่ผา่ นการฝึ กงานต้องมาฝึ กงานกับบริษัทฯ ตามโปรแกรมการฝึ กงานของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่รบั ทุนฯ ได้รบั เกียรตินิยมเมื่อสาเร็จการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) จะพิจารณา
คัดเลือกเข้าเป็ นพนักงานของบริษัทฯ
นักศึกษาที่รบั ทุนฯ ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็ นพนักงานของบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ต้องทางาน
กับบริษัทฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
นักศึกษาที่รบั ทุนฯ และได้เป็ นพนักงานของบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เมื่อทางานกับบริษัทฯ ครบ
ตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) ในสาขาที่บริษัทฯ
กาหนด

2) ทุนประเภทที่ 2
มุ่งเน้น การให้ทุน การศึก ษาส าหรับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ปี ท่ี 3 และ 4 ที่ เรีย นดีแ ต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
2.1 คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
-

เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 หรือ 4
ศึกษาอยูใ่ นสาขา ดังต่อไปนี ้

> วิศวกรรมเครือ่ งกล / เทคโนโลยีเครือ่ งกล
> วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
> วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรโทรคมนาคม
-

มีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ตัง้ แต่ 2.75 ขึน้ ไป
เป็ นผูม้ ิได้กาลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทาผิดกฎของมหาวิทยาลัย

2.2 จานวนเงินทุนทีส่ นับสนุน
-

ค่าใช้จ่ายตลอดปี การศึกษา จานวน 16,000 บาท/ทุนการศึกษา

2.3 ข้อผูกพันและเงือ่ นไขการรับทุนฯ
-

นักศึกษาต้องศึกษาต่อเนื่องกันภายใน 1 ปี การศึกษา ไม่สามารถลาพักระหว่างภาคการศึกษาได้
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนฯ ทัง้ 2 ประเภท
ทุนประเภท 1
1. มหาวิทยาลัยเป็ นผูค้ ดั เลือกผูส้ มัครตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด และตามหลักเกณฑ์การรับทุนฯ ของ
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าวมายังบริษัทฯ
3. บริษัทฯ คัดเลือกและดาเนินการสัมภาษณ์นกั ศึกษา (เฉพาะทุนประเภทที่ 1)
4. บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา

ทุนประเภท 2
1. มหาวิทยาลัยเป็ นผูค้ ัด เลือกผูส้ มัครตามเกณฑ์ที่ บริษั ทฯกาหนด ตามจานวนที่ บริษั ทฯแจ้ง และตาม
หลักเกณฑ์การรับทุนฯ ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าวมายังบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อมา

กาหนดการสมัครขอรับทุนฯ
-

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 2 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2563
คัดเลือก สัมภาษณ์ ทุนประเภทที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563
ประกาศผลทุนประเภท 1 และทุนประเภท 2 ภายในสิน้ เดือนกันยายน 2563

หลักฐานการรับสมัคร
-

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิว้
จานวน 1 รูป
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรนักศึกษา
จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึ กงาน ประกาศนียบัตร คะแนนทดสอบทางภาษา ฯลฯ (ถ้ามี)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี หน่วยงานสรรหาและคัดเลือก (TEHF) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร. 038-359-000 ต่อ 21721, 19823
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