
หลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต”ิ 
โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี 

สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม   
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ทนุการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต”ิ 
มลูนิธิเอสซีจี มอบทนุการศกึษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัประกาศนียบตัร (ปวช.) จนส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพในด้านตา่งๆ รวมทัง้โอกาสในการฝึกงานกบับริษัทชัน้น า โดยผู้ผา่นการพิจารณา จะได้รับจ านวนเงินทนุ ดงันี ้

1. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
- ทนุการศกึษาแรกเข้า ปีการศกึษาละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
   เม่ือจบการศกึษาในแตล่ะปี จะพิจารณาให้ทนุตามผลการเรียน ดงันี ้
- เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึน้ไปจะได้รับทนุ 20,000 บาท/ปี (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

- เกรดเฉล่ีย 2.50-2.69 จะได้รับทนุ 15,000 บาท/ปี (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

- เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.50 มลูนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทนุ โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
2. ในกรณีศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  
     เป็นทนุการศกึษาตอ่เน่ืองจากปวช. โดยพิจารณาจากเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ปวช.1-ปวช.3 ดงันี ้

- เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึน้ไป จะได้รับทนุ 25,000 บาท/ปี (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

- เกรดเฉล่ีย 2.50-2.69 จะได้รับทนุ 20,000 บาท/ปี (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

- เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.50 มลูนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทนุ โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 4.0 ที่มูลนิธิฯ จะพจิารณาให้ทุน ได้แก่  

• สาขาวิชาชา่งกลโรงงาน  สาขาวิชาชา่งเช่ือมโลหะ 
• สาขาวิชาชา่งไฟฟ้า  สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
• สาขาวิชาชา่งพิมพ์  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
• สาขาวิชาชา่งยนต์  สาขาวิชาชา่งก่อสร้าง 
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่ภายใน      
• สาขาวิชาส ารวจ     สาขาวิชาชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล    
• สาขาวิชาชา่งซอ่มบ ารุง    สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์    
• สาขาวิชาชา่งตอ่เรือ      สาขาวิชาโทรคมนาคม     
• สาขาวิชาโยธา    สาขาวิชาอตุสาหกรรมยาง   

 



สาขาวิชาบริการท่ีมูลนิธิฯ จะพจิารณาให้ทุน ได้แก่ 

• สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 
o สาขางานการโรงแรม/ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว/ สาขางานการทอ่งเท่ียว 

• สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
o สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
o สาขางานอาหารและโภชนาการ/ สาขางานแปรรูปอาหาร/ สาขางานธุรกิจอาหาร 

 

สาขาวิชาเกษตรกรรม ท่ีมูลนิธิฯ จะพจิารณาให้ทุน ได้แก่  

• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 
สิ่งท่ีได้รับจากการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็นนกัเรียนทนุอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ นบัตัง้แต ่ปวช. 1 – ปวส. 2  นกัเรียนทนุจะ
ได้รับการสง่เสริมความรู้และพฒันาศกัยภาพ  อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือให้นกัเรียนทนุฯ ได้รู้จกัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี   
กบัเพ่ือนนกัเรียนทนุตา่งสถาบนัทัว่ประเทศ  การร่วมกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนท าดี กิจกรรมจิตอาสาสง่เสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม  รวมถึงโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมศกึษาดงูานค้นหาความถนดัในอาชีพและฝึกงานในสถาน
ประกอบการชัน้น า  การทดสอบวดัระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสูโ่ลกการท างานจริง เพ่ือให้น้องๆ 
นกัเรียนทนุอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาตทิกุคนเป็น “ฝีมือชนท่ีเก่งและดี” พร้อมเข้าสูก่ารท างานอยา่งมืออาชีพเพ่ือขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไมต่ ่ากวา่ 2.7  
2. สามารถเข้าศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปีการศกึษา 2561 
3. มีความประพฤติดี มีความขยนัหมัน่เพียรในการศกึษา 

 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมคัรท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิว้ 1 รูป (ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)     
โดยมีอาจารย์ท่ีวิทยาลยัเซ็นต์รับรองใบสมคัรทกุหน้า 



2. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการใน
สถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) พร้อมตราประทบัจากทางสถาบนั  จงึถือวา่เอกสารสมบรูณ์  

3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ใบ รบ.) หน้า - หลงั 1 ชดุ 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
6. ภาพถ่ายผู้สมคัรพร้อมผู้ปกครองหรือผู้อปุการะ 1 รูป และภาพถ่ายบ้าน/ท่ีพกัอาศยัปัจจบุนั 1 รูป 
7. ส าเนาเกียรตบิตัรท่ีแสดงการเข้าร่วมการประกวดเก่ียวกบัโครงงานสิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม (หากมี)  
8. ส าเนาบญัชีธนาคารของนกัเรียน ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -ธกส และ    
    บญัชี Youth Saving ของธนาคารออมสิน) 
* ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการพจิารณาตัดสิน  
** ผู้สมัครที่ไม่มีบัญชีธนาคารไม่จ าเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นเอกสารสมัครขอรับทุน แต่หากได้รับการ
คัดเลือก ผู้สมัครต้องไปด าเนินการเปิดบัญชีและส่งส าเนาบัญชีธนาคารมาเพื่อรับโอนเงนิทุนการศึกษา 

 
เกณฑ์การพจิารณา 

1. พิจารณาจากเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไมต่ ่ากวา่ 2.7 ประจ าปีการศกึษา 2560  
ของผู้สมคัร 

2.  สามารถศกึษาตอ่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาท่ีมลูนิธิฯ ระบ ุปีการศกึษา 2561 ของสถานศกึษา 
     สงักดักระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) โดยมีหนงัสือรับรองการเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษา  
3. นกัเรียนทนุฯ ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมลูนิธิฯ จดัขึน้ ได้อย่างสม ่าเสมอ หากไมส่ามารถร่วมกิจกรรมได้ 

จะต้องสง่เอกสารชีแ้จงลว่งหน้า 
4. มลูนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทนุ กรณีผู้ได้รับทนุไมมี่คณุสมบตัติามท่ีก าหนดและมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม 
5.   การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

รับสมัคร ตัง้แต่วันนี ้– 8 มิถุนายน 2561 (ตามตราประทับไปรษณีย์) 

ประกาศผลรายช่ือผู้ได้รับทุน 5 กรกฎาคม 2561 
Download ใบสมัคร 

และตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับทุนได้ที่ 
www.scgfoundation.org 

และFacebook ทุนมูลนิธิเอสซีจี 
ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ ที่ 
คณุทองกร ทศันียะเวช 
มลูนิธิเอสซีจี  อาคาร 1 ชัน้ 1 
เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซ่ือ กทม. 10800 
โทร. 0 2586 1475 

http://www.scgfoundation.org/

