หลักเกณฑ์ การสมัครขอรั บทุนการศึกษา “อาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติ”
โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
สาขาช่ างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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ทุนการศึกษา “อาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติ”
มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติ” ให้ นกั เรี ยนตังแต่
้ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จนสาเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั น้ สูง (ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิช าอาหารและโภชนาการ โดยไม่มี ภ าระผูกพัน ต้ อ งใช้ คื น และได้ รับ การพัฒ นา
ศักยภาพในด้ านต่างๆ รวมทังโอกาสในการฝึ
้
กงานกับบริษัทชันน
้ า โดยผู้ผา่ นการพิจารณา จะได้ รับจานวนเงินทุน ดังนี ้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทุนการศึกษาแรกเข้ า ปี การศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ ทนุ ตามผลการเรี ยน ดังนี ้
- เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ ้นไปจะได้ รับทุน 20,000 บาท/ปี (สองหมื่นบาทถ้ วน)
- เกรดเฉลี่ย 2.50-2.69 จะได้ รับทุน 15,000 บาท/ปี (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ ทนุ โดยพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
2. ในกรณีศกึ ษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
เป็ นทุนการศึกษาต่อเนื่องจากปวช. โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-ปวช.3 ดังนี ้
- เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ ้นไป จะได้ รับทุน 25,000 บาท/ปี (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- เกรดเฉลี่ย 2.50-2.69 จะได้ รับทุน 20,000 บาท/ปี (สองหมื่นบาทถ้ วน)
- เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ ทนุ โดยพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
สาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรม 4.0 ที่มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ ทุน ได้ แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างพิมพ์
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสารวจ
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
สาขาวิชาช่างต่อเรื อ
สาขาวิชาโยธา











สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้ าง
สาขาวิชาช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่ องกล
สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
สาขาวิชาโทรคมนาคม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง

สาขาวิชาบริการที่มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ ทุน ได้ แก่
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
o สาขางานการโรงแรม/ สาขาวิชาการท่องเที่ยว/ สาขางานการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
o สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
o สาขางานอาหารและโภชนาการ/ สาขางานแปรรูปอาหาร/ สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาเกษตรกรรม ที่มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ ทุน ได้ แก่
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สิ่งที่ได้ รับจากการเป็ นนักเรียนทุนอาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็ นนักเรี ยนทุนอาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติ นับตังแต่
้ ปวช. 1 – ปวส. 2 นักเรี ยนทุนจะ
ได้ รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้ นกั เรี ยนทุนฯ ได้ ร้ ูจกั และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับเพื่อนนักเรี ยนทุนต่างสถาบันทัว่ ประเทศ การร่วมกิจกรรมอาชีวะฝี มือชน คนทาดี กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริ มคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงโอกาสการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ได้ แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานค้ นหาความถนัดในอาชีพและฝึ กงานในสถาน
ประกอบการชันน
้ า การทดสอบวัดระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมสูโ่ ลกการทางานจริง เพื่อให้ น้องๆ
นักเรี ยนทุนอาชีวะฝี มือชน คนสร้ างชาติทกุ คนเป็ น “ฝี มือชนที่เก่งและดี” พร้ อมเข้ าสูก่ ารทางานอย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ ยืนต่อไป
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครขอรั บทุนการศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ากว่า 2.7
2. สามารถเข้ าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปี การศึกษา 2561
3. มีความประพฤติดี มีความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้ อความสมบูรณ์พร้ อมรูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1 นิ ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน)
โดยมีอาจารย์ที่วิทยาลัยเซ็นต์รับรองใบสมัครทุกหน้ า

2. ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองการเป็ น นัก ศึก ษาในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาช่า งอุต สาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว สาขาคหกรรมศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้ อมตราประทับจากทางสถาบัน จึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ใบ รบ.) หน้ า - หลัง 1 ชุด
5. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. ภาพถ่ายผู้สมัครพร้ อมผู้ปกครองหรื อผู้อปุ การะ 1 รูป และภาพถ่ายบ้ าน/ที่พกั อาศัยปัจจุบนั 1 รูป
7. สาเนาเกียรติบตั รที่แสดงการเข้ าร่วมการประกวดเกี่ยวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (หากมี)
8. สาเนาบัญชีธนาคารของนักเรี ยน ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้ นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -ธกส และ
บัญชี Youth Saving ของธนาคารออมสิน)
* ความครบถ้ วนของเอกสารประกอบการสมัครมีผลต่ อการพิจารณาตัดสิน
** ผู้สมัครที่ไม่ มีบัญชีธนาคารไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นเอกสารสมัครขอรั บทุน แต่ หากได้ รับการ
คัดเลือก ผู้สมัครต้ องไปดาเนินการเปิ ดบัญชีและส่ งสาเนาบัญชีธนาคารมาเพื่อรับโอนเงินทุนการศึกษา
เกณฑ์ การพิจารณา
1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ากว่า 2.7 ประจาปี การศึกษา 2560
ของผู้สมัคร
2. สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่มลู นิธิฯ ระบุ ปี การศึกษา 2561 ของสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
3. นักเรี ยนทุนฯ ต้ องสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มลู นิธิฯ จัดขึ ้น ได้ อย่างสม่าเสมอ หากไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
จะต้ องส่งเอกสารชี ้แจงล่วงหน้ า
4. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ ทนุ กรณีผ้ ไู ด้ รับทุนไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ กาหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม
5. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
รับสมัคร
ตัง้ แต่ วันนี ้ – 8 มิถุนายน 2561 (ตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้ รับทุน
5 กรกฎาคม 2561
Download ใบสมัคร
www.scgfoundation.org
และตรวจสอบรายชื่อผู้ได้ รับทุนได้ ท่ ี
และFacebook ทุนมูลนิธิเอสซีจี
ส่ งหลักฐานการสมัครด้ วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่
คุณทองกร ทัศนียะเวช
มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 1 ชัน้ 1
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0 2586 1475

