บริษัท ไทยคาลิ จากัด
589/1 ซอยรามคาแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-9348300 โทรสาร 02-9347670

ที่ ทค. 2085 / 2560
24 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง การเปิ ดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยฯในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรม
เครื่ องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขากาลัง) รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาฝึ กงานในสาขาวิชาดังกล่าว
เรี ยน ผูอ้ านวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่ งที่แนบมาด้วย : 1. โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึ กงานของบริ ษทั ไทยคาลิ จากัด
ด้วยบริ ษทั ไทยคาลิ จากัด ได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ ใต้ดินประเภทโพแทชตามที่ได้รับ
อนุญาตประทานบัตรจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องใหม่ของประเทศไทยเนื่องจากปั จจุบนั ยังไม่เคยมี
การดาเนินธุ รกิจลักษณะดังกล่าวในประเทศมาก่อน ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวต่างชาติเข้าร่ วม
ทีมงานในโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู ้ (Know-How) และเทคโนโลยีในการทาเหมืองใต้ดินให้แก่วิศวกรและ
พนักงานชาวไทยให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
โดยบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและวางรากฐานทางด้านบุคคลกรในประเทศให้มี
ความรู ้และความสามารถในการทาเหมืองใต้ดิน จึงได้ประกาศเปิ ดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และศิษย์เก่าจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่ องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขา
กาลัง) เข้าร่ วมทางานกับบริ ษทั ฯเพื่อรับการอบรมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวต่างชาติโดยตรง อีกทั้งได้เปิ ดรับนิสิต
นักศึกษาฝึ กงานในสาขาดังกล่ าวเข้าร่ วมฝึ กงานเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนก้าวสู่ สังคมทางานใน
อนาคต
ในการนี้ บริ ษทั จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์แนะนาบัณฑิตจบใหม่และ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ฯในสาขาวิชาดังกล่าว ได้รับทราบถึงการเปิ ดรับสมัครงานของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้
กล่ าวมาข้างต้น รวมไปถึ ง การประชาสัมพันธ์ เปิ ดรับสมัครนิ สิตนักศึกษาที่ มีความสนใจเข้าร่ วมฝึ กงาน
ระหว่างภาคเรี ยนกับบริ ษทั ฯ ต่อไป
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชนะ สงวนวงศ์ชยั )
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล บริ ษทั ไทยคาลิ จากัด

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั ไทยคาลิ จากัด
โทรศัพท์ : 061-656-6165, 097-004-2609
โทรสาร : 044-938-964

โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึ กงาน
บริษัท ไทยคาลิ จากัด
หลักการและเหตุผล
บริษัท ไทยคาลิ จากัด เป็ นบริ ษทั สำรวจ ขุดเจำะและพัฒนำเหมืองแร่ โพแทชในระดับภูมิภำค ด้วย
วิ ธี ก ำรท ำเหมื อ งใต้ ดิ น โดยน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ข้ ำ มำใช้ ใ นกำรด ำเนิ น กำรขุ ด เจำะเพื่ อ น ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่ น แร่ โพแทชในภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย มำผลิ ตเป็ นปุ๋ ยโพแทช
เซี ย ม ( Muriate of Potash ) ส ำหรั บ ใช้ท้ งั ในภำคกำรเกษตรและอุ ต สำหกรรมอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน เพื่ อ
ผลประโยชน์ที่ยง่ั ยืนของประเทศชำติ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองแร่ ใต้ดินโพ
แทชในเขตพื้นที่จงั หวัดนครรำชสี มำและได้ว่ำจ้ำงผูเ้ ชี่ ยวชำญชำวต่ำงชำติ เข้ำร่ วมทีมทำงำนในโครงกำร
ดังกล่ำวเพื่อพัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู ้ (Know-How) เทคโนโลยีในกำรทำเหมืองใต้ดินให้แก่วศิ วกร พนักงำน
ชำวไทยให้สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้และนำไปสู่ กำรพัฒนำที่ยง่ั ยืนสื บไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำและวำงรำกฐำนทำงด้ำนบุคคลกรในประเทศให้มี
ควำมรู ้และควำมสำมำรถในกำรทำเหมืองใต้ดิน จึงได้เปิ ดโครงกำรรับนักศึกษำฝึ กงำน เพื่อ ให้นกั ศึกษำได้
เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงำนจริ ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นในกำรทำงำนและเป็ นแนวทำงก้ำวไปสู่ ควำม
ชำนำญในวิชำชีพของตนเองได้ และเมื่อสำเร็ จกำรศึกษำแล้ว นักศึกษำยังมีโอกำสที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็ นพิเศษในกำรเข้ำร่ วมทำงำนกับบริ ษทั ต่อไปในอนำคต

วัตถุประสงค์







เพื่ อ เปิ ดโอกำสให้ นัก ศึ ก ษำที่ ใ กล้จ บกำรศึ ก ษำได้เ ข้ำ มำเรี ยนรู ้ / ศึ ก ษำกระบวนกำรท ำงำนใน
อุตสำหกรรมเหมืองใต้ดิน
เพื่อให้นกั ศึกษำมีโอกำสพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ ควำมชำนำญ จำกกำรเรี ยนรู ้และประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนในองค์กร
เพื่อให้นกั ศึกษำได้รู้จกั กำรทำงำนเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นในชีวติ กำรทำงำนจริ ง
เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ำงประสบกำรณ์ที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรทำงำนในอนำคต

คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กงาน





เป็ นนั ก ศึ ก ษำระดับ ปริ ญญำตรี ที่ ก ำลัง ศึ ก ษำอยู่ ช้ ั น ปี ที่ 3 ขึ้ นไป สำขำวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่
วิศวกรรมเครื่ องกลและวิศวกรรมไฟฟ้ำ (สำขำไฟฟ้ำกำลัง)
มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
นัก ศึ ก ษำจะต้อ งเป็ นผู ม้ ี ค วำมประพฤติ ดี มี ค วำมมุ่ ง มัน่ ตั้ง ใจจริ ง ต่ อ กำรฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง ำน มี ค วำม
กระตือรื อร้น ขยันหมัน่ เพียรและมีควำมอดทน
สำมำรถฝึ กงำนได้ตลอดระยะเวลำกำรเข้ำร่ วมโครงกำร

เงื่อนไขการฝึ กงานของนักศึกษา




นักศึกษำจะต้องรับกำรฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่ำ 288 ชัว่ โมง (3 เดือน) หรื อ 90% ของเวลำฝึ กทั้งหมด
ระหว่ำงฝึ กงำนนักศึกษำจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริ ษทั
นักศึกษำฝึ กงำนจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลตำมเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด

สถานที่ และวันเวลาการฝึ กงาน




สถำนที่ฝึกปฏิบตั ิงำน ได้แก่ บริ ษทั ไทยคำลิ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่ำน
ขุนทด จังหวัดนครรำชสี มำ 36220
วันเวลำฝึ กปฏิบตั ิงำน : วันจันทร์ ถึ ง วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 08.00 – 17.00 น. หรื อตำมตำรำงกำร
ทำงำนที่บริ ษทั เป็ นผูก้ ำหนด (หยุดวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดตำมประกำศของบริ ษทั ฯ)

วิธีการรับสมัคร



สมัครได้ดว้ ยตนเองที่ บริ ษทั ไทยคำลิ จำกัด เลขที่ 333 หมู่ที่4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสี มำ 36220
ทำงอีเมล hr@thaikali.co.th

เอกสารการขอฝึ กงาน





หนังสื อขอควำมอนุ เครำะห์ฝึกงำนจำกมหำวิทยำลัย โดยระบุวนั เริ่ มและจบกำรฝึ กงำน ตรงตำมกับ
ที่บริ ษทั ฯกำหนด
สำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำฉบับล่ำสุ ด
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
รู ปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รู ป / 1 คน (ใส่ ชุดนักศึกษำ / ถ่ำยไม่เกิน 3-6 เดือน)

วิธีการคัดเลือก



พิจำรณำจำกใบสมัคร
รำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript 4 ภำคเรี ยน)

ผลประโยชน์ ทนี่ ักศึกษาจะได้ รับ



เบี้ยเลี้ยง 300 บำท/วัน (คิดตำมวันที่มำฝึ กงำนจริ ง)
หนังสื อรับรองกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณวันชนะ สงวนวงศ์ชยั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล โทร. 061-6566165
E-mail: wanchana.s@thaikali.co.th
คุณดวงใจ สองกำปั ง เจ้ำหน้ำฝ่ ำยบุคคล โทร 097-0042609
E-mail: hr@thaikali.co.th

