1.รหัสหลักสูตร 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ
* โครงการร่วมบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5
รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
1.รายละเอียดหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบ.ซีพีออลล์ฯ
1.2 รหัสหลักสูตร 298
1.3 ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
1.4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) กทม.
1.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
2. คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
2.1 มีคุณสมบัติและคุณวุฒติ ามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1
Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ยกเว้นเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ยดึ ตามเอกสารฉบับนี้)
2.1 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
2.2 เชือ้ ชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
2.3 กาลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 หรือ 5 เทอม ไม่ต่ากว่า 2.75
2.5 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กาหนดได้ตลอดหลักสูตร
2.6 มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจค้าปลีก
2.7 บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษทั กาหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
2.8 มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคตาบอดสี , โรคธาลัสซีเมีย และโรคลมชัก ฯลฯ
3. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
3.1 ทุนการศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์ ตลอดหลักสูตร
3.2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน
3.3 มีงานรองรับทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
3.4 หลังจากสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องทางานกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ หรือบริษัทในเครือเป็นระยะเวลา 2 ปี
3.5 ในกรณีที่ผู้รับทุน ปฏิเสธการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา ผูร้ ับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาทีไ่ ด้รับไว้
ทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้ ทั้งหมดตามที่บริษัทกาหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)
หมายเหตุ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเรียนที่เชียงใหม่ และ ต้องฝึกงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสาขาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. รูปแบบการเรียนและฝึกปฏิบตั ิงาน
กลุ่ม
ฝึกปฏิบัติงานก่อน
(กลุ่ม A)
เรียนก่อน
(กลุ่ม B)

เทอม 1

เทอม 2

มิ.ย. – ส.ค.

ก.ย. – พ.ย.

ธ.ค. – ก.พ.

มี.ค. – พ.ค.

ฝึกปฏิบัติงาน

เรียน

ฝึกปฏิบัติงาน

เรียน

เรียน

ฝึกปฏิบัติงาน

เรียน

ฝึกปฏิบัติงาน

5. กาหนดการสมัครและกาหนดการอื่นๆ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
หรือ ที่ http://entrance.rmutl.ac.th
หมายเหตุ ผู้สมัครโครงการพิเศษเรียนฟรี ต้อง ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด แล้วนาใบเสร็จไปแสดงเพื่อรับเงินคืนจาก บริษัทต้นสังกัด ในภายหลัง
6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท
7. จานวนรับ 30 ทุน (รวมนักศึกษาทุกรอบการสมัคร)

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2630
สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

2.รหัสหลักสูตร 299 บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ
โครงการร่วม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด บริษัทในเครือ กลุ่มเซ็นทรัล รุ่นที่ 7
ฝึกปฏิบัติงานที่ ห้างไทวัสดุ และ ห้างบ้านแอนด์บียอน ในจังหวัดเชียงใหม่
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
1. รายละเอียดหลักสูตร
1.1 ชื่ อ หลั ก สู ต ร บธ.บ.บริ ห ารธุ ร กิ จ – การจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ (4ปี ) ภาคพิ เ ศษ *โครงการร่ ว ม
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด บริษัทในเครือ กลุ่มเซ็นทรัล
1.2 รหัสหลักสูตร 299
1.3 ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิและศิลปศาสตร์
1.4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
1.5 โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา และ บริ ษั ท ซี อ าร์ ซี ไทวั ส ดุ
จากัด
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง เกณ ฑ์ ก ารรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ยกเว้นเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ยึดตามเอกสารฉบับนี้)
2.2 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
2.3 เชือ้ ชาติไทย และ สัญชาติไทย
2.4 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2.5 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กาหนดได้ตลอดหลักสูตร
2.6 มีความสนใจงานบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หรืองานการจัดการการขาย
2.7 บุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านการสื่อ สาร มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รักงานบริการ สามารถ
ฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกาหนด รวมถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
3. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
3.1 ฟรี! ค่าบารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*1
3.2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 บาท ขึ้นไป (ตามค่าแรงงานขั้นต่า)
3.3 มีงานรองรับหลังสาเร็จการศึกษาทันที*2
3.4 ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับการศึกษา (2 ปี)
3.5 ในกรณีที่ผรู้ ับทุน ปฏิเสธการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมด
พร้อม ดอกเบี้ยทั้งหมดตามที่บริษทั กาหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)
หมายเหตุ *1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบารุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 15,000
บาท) ให้แก่นักศึกษาทุน ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรั บทุนการศึกษาตาม
เงื่อนไขและคุณสมบัติ
*2 ทางานในเครือ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด ได้แก่ ห้างไทวัสดุ และห้างบ้านแอนด์บียอน โดยตาแหน่ง
งานที่ได้รับ เป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งจะพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กาหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความ
เหมาะสม

4. รูปแบบการเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
เรียนเทอม 1 ปี 1

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
เรียนเทอม 1 ปี 2

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม
ทางาน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
เรียนเทอม 1 ปี 3

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม
ทางาน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
เรียนเทอม 1 ปี 4

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม
ทางาน (สหกิจศึกษา)

หมายเหตุ

มกราคม กุมภาพันธ์
เรียนเทอม 2 ปี 1

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม
เทอม 3 ปี 1

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม
เทอม 3 ปี 2

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม
เทอม 3 ปี 3
เมษายน

พฤษภาคม

*** ใน 1 สัปดาห์ หยุด 1 วัน (วันที่หยุดขึ้นอยู่กับบริษัทกาหนด)

5. กาหนดการสมัครและกาหนดการอื่นๆ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา
2562 หรือที่ http://entrance.rmutl.ac.th/
6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
6.1 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
7. จานวนรับทุน 30 ทุน (รวมนักศึกษาทุกรอบการสมัคร)
สอบถามรายละเอียดรูแปบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร 053 921444 ต่อ 2686
สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติม กลุ่มงานรับนักศึกษา โทร 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

