โครงการทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาประจาปี 2565
“GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่ อเนื่องระดับปริญญาตรี”
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) แกนนาธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการ “GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริ ญญาตรี ประจาปี 2565”
เพื่ อสร้ างโอกาสและความมั่นคงทางการศึ กษาให้ แก่ เยาวชน โดยจะมอบทุ นให้ แก่ นักเรี ยนที่ จบการศึ กษา
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนในพื้ นที่ จังหวัดระยองและชลบุ รี รวมทั้งสิ้ น 3 ทุ น โดยพิจารณาคัดเลื อกจาก
นักเรี ยน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ภาคเรี ยนปกติในสถาบันระดับอุดมศึกษาสังกัด
ของรัฐบาล ประจาปี การศึกษา 2565
นิ สิต/ นักศึ กษา ในโครงการจะได้รับ ทุ น การศึ กษาอย่างต่อ เนื่ อง เพื่ อสนับ สนุ น ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรื อตลอดหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/ นักศึกษา ผูไ้ ด้รับทุน
ในโครงการและสาเร็ จการศึ กษาตามเงื่ อนไขข้อกาหนด จะไม่มีขอ้ บังคับในการกลับมาทางานใช้ทุน คืนให้แก่กลุ่ม
บริ ษ ัท ฯ แต่อ ย่างใด อย่างไรก็ ตามบริ ษ ัท ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่านักเรี ยนทุ น จะน าความรู ้ ความสามารถกลับ มาเป็ น
บุคลากรที่ทาประโยชน์ให้แก่จงั หวัดระยองและชลบุรีต่อไป
ทั้งนี้ นิ สิต/ นักศึ กษา ในโครงการจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบี ยบของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งไม่ ก ระท าผิ ด กฎหมาย ตั้ งใจศึ ก ษาหาความรู ้ รวมทั้ งการมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นกิ จ กรรมที่ เป็ น
สาธารณประโยชน์ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึ กษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม และสิ่ งแวดล้อม หรื อร่ วม
กิจกรรมกับกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1. วัตถุประสงค์
• เปิ ดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดระยองและชลบุรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดีได้มีโอกาส
ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• พัฒนาเยาวชน และปลูกฝังให้มีความสานึ กรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง และนาความรู ้ที่ได้รับจาก
การศึกษามาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
• มีโอกาสดาเนินกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
2. เงื่อนไขของโครงการ
2.1 คุณสมบัติของผูข้ อรับทุนการศึกษา
• เป็ นนักเรี ยนผูส้ อบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ภาคเรี ยนปกติ ของสถาบัน
ระดับ อุ ดมศึ กษาของรั ฐ บาล ประจาปี การศึ กษา 2565 ในคณะหรื อ สาขาวิชา วิศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และสาขาที่มีหลักสู ตรเกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามนโยบาย
พัฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก (EEC) หรื อ สาขาอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร
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• เป็ นนั ก เรี ยนผู ้มี ผ ลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลัก สู ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (GPAX)
ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
• เป็ นนักเรี ยนที่ จบการศึ กษาระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ประจาปี การศึ กษา 2564 จากโรงเรี ยนใน
พื้นที่จงั หวัดระยองและชลบุรี
• เป็ นนักเรี ยนที่มีขอ้ มูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดระยองหรื อ
ชลบุรีไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
• เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• ไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังรับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน
• หากเป็ นผูผ้ ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
กลุ่มบริ ษทั GPSC หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ เป็ นสาธารณประโยชน์ต่อชุ มชน สังคม กับหน่ วยงาน
อื่นๆโดยต้องมีหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมแจ้งมาเพื่อยืนยันไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง ต่อ
ปี การศึกษา
• คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2.2 คณะกรรมการทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดสัดส่วน จานวนการให้ทุนการศึกษา และจัดระบบในการ
นาส่งเงินให้แก่ผรู ้ ับทุน รวมทั้งการวางระบบกากับและติดตามประเมินผลการบริ หารจัดการทุนการศึกษา
2.3 การมอบทุ นการศึ กษา จะพิจารณามอบทุ น ให้ตามค่าใช้จ่ายเพื่อการศึ กษาที่ เกิ ดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกิ นปี การศึ กษาละ
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรภาคเรี ยนปกติ โดยจะพิจารณาจากหลักฐาน
ค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่
• ส่ วนทีห่ นึ่ง ค่าบารุ งการศึกษา
• ส่ วนทีส่ อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ได้แก่
1. ค่าเอกสาร/สื่ อการเรี ยนการสอน
2. ค่าเครื่ องแบบหรื อเครื่ องแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ/ หรื อสถาบัน
3. ค่ากิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการศึกษา
4. ค่าที่พกั (ค่าใช้จ่ายประเมินตามอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ)
• ส่ วนที่สาม ค่าใช้จ่ายเพื่อการดารงชี พรายเดื อน (ค่าใช้จ่ายประเมินตามอัตราที่ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ)
2.4 การพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึ กษาของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือก
นักเรี ยนที่ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด และติดต่อนัดหมายนักเรี ยนที่ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
และจะดาเนินการประกาศผลการคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์รับทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป
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3 หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
• ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
• รู ปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป (ใช้ติดลงบนใบสมัคร)
• เอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา
2565 จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครรับทุน จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรื อผูป้ กครอง จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/ นักศึกษา จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
• สาเนาเอกสารรายงานผลการศึ กษาเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสู ตรระดับ ชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย
จานวน 1 ฉบับ
* เอกสารประเภทบัตรประชาชนก่ อนส่ งให้ ขีดฆ่ าสีทบึ ปิ ดในส่ วนข้ อมูล ศาสนา และ กรุ๊ปเลือด ถ้ ามี
4. การรับสมัคร/ การส่ งใบสมัคร มี 2 ช่ องทางดังนี้
4.1 สมัครแบบออนไลน์
สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2565
•

สมัครออนไลน์และอัพโหลดเอกสาร ตามลิงค์หรื อ QR Code ด้านล่าง
https://forms.gle/4FYPgntxwMEyEUoM7

ไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครที่ดาวน์โหลดจะต้องเป็ นนามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น
4.2 สมัครแบบไม่ ออนไลน์
สามารถติดต่อขอรับเอกสารโครงการและใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
• ส่วนกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบริ ษทั GPSC โทรศัพท์ 089-4065127
อีเมล gpscscholarships@gmail.com
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• ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามลิงค์หรื อ QR Code ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/19RdFWAnx43ln4yIWkgTwEMJSYScXT5Id/view?usp=sharing

การส่งใบสมัคร สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณี ยต์ ้ งั แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2565
ณ ส่ วนกิจการเพื่ อสั งคม กลุ่มบริ ษัท GPSC เลขที่ 11 ถนน ไอ-ห้ า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุ ด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 (วงเล็บมุมซอง “เอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจาปี 2565”) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอ
พิจารณากาหนดวันสิ้นสุดการรับสมัครตามวันที่ตราไปรษณี ยป์ ระทับเป็ นสาคัญ
5. วิธีการคัดเลือกผู้มสี ิทธิ์รับทุนการศึกษา
5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของข้อมูลภายใน 15 วันหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
5.2 ดาเนิ นการแจ้งรายชื่ อผูผ้ ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสม
ภายในเดือน สิ งหาคม 2565
5.3 ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์
เสร็ จสิ้น
5.4 ดาเนิ นการมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนในโครงการฯ โดยจัดสรรทุนส่ งมอบให้นิสิต/ นักศึกษา และ/
หรื อผูป้ กครอง ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน เป็ นสักขีพยาน ตามวัน/ เวลาที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูก้ าหนด
5.5 คาตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นอันสิ้นสุด
6. ระหว่ างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะไม่ สมัครเข้ าศึกษาในคณะหรื อสถาบันอื่น
หากผูร้ ับทุนประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาหรื อไม่ศึกษาต่อตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการฯ ผูร้ ับ
ทุนจะต้องแจ้งบริ ษทั ฯผูใ้ ห้ทุนทราบก่อนดาเนิ นการ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิและงดให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ ผูร้ ับทุนจะต้อง
ชดใช้เงิ นทุ นและเงิ นอุดหนุ นที่ ได้รับทั้งหมด ตามข้อ 2.3 ตั้งแต่เข้าร่ วมโครงการฯ คื นให้กับบริ ษทั ฯ ให้ครบถ้วน
ภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ฯ
7. เงื่อนไขในการหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษา
นิสิต/ นักศึกษา จะหมดสิ ทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาเมื่อ
• มีเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมแต่ละปี การศึกษา ต่ากว่า 2.50
• พ้นจากสภาพการเป็ นนิสิต/ นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
• กระทาผิดกฎ ระเบียบ วินยั ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และ/ หรื อได้รับการพิจารณาภาคทัณฑ์
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• ไม่สาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
• ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.1
• เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯเห็นสมควร
8. การประเมินผลและติดตาม
• นิ สิต/ นักศึกษา จะต้องนาส่ งรายงานผลการศึกษาพร้อมรายงานกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมในแต่ละภาคเรี ยนให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯ ทราบ
ก่อนการขอรับทุนการศึกษาในภาคเรี ยนต่อไป
• คณะกรรมการพิ จารณาทุ นการศึ กษาของบริ ษ ัทฯ จะด าเนิ นการประเมิ นคุ ณ สมบัติ ของผู ้ที่ ได้รั บ
ทุนการศึ กษาตลอดระยะเวลาที่ ได้รับทุน ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรื อไม่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา หรื อให้เป็ นผูห้ มดสิ ทธิ์รับทุนการศึกษาต่อไป ทั้งนี้คาตัดสิ นของ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นอันสิ้นสุด
9. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
• เยาวชนในพื้นที่จงั หวัดระยองและชลบุรีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดระยองและชลบุรีได้มีโอกาสเรี ยนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• เยาวชนมีความรู ้สึกสานึกรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง และนาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษามา
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
10. ติดต่ อและขอรับรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
• ส่วนกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบริ ษทั GPSC โทรศัพท์ 089-4065127
อีเมล gpscscholarships@gmail.com
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