
 

 

 
รายละเอียดทนุการศึกษา  

โครงการ Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซจี ี
ระดับปริญญาตรี สาขาทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาเกมและการจัดการ E-Sport 

ปีการศึกษา 2565 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ทุนการศึกษาโครงการ Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและ
การจัดการ E-Sport เป็นทุนต่อเน่ืองจนส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี โดยไม่มีภำระผูกพัน  ไม่ตอ้ง      
ใชคื้น เพ่ือใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำแก่ผูเ้รียนในสำขำท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกม ใหมี้ควำมรู ้ มีทักษะ       
เป็นนกัศกึษำท่ีเก่งและดี และเป็นอนำคตของประเทศชำตใินกำรพฒันำวงกำรเกมตอ่ไป  
 
มูลค่าทุน 
     ระดบัปรญิญำตรจีะไดร้บัจ ำนวนเงินทนุตำมเกณฑข์องมลูนิธิเอสซีจี และปีกำรศกึษำถดัไป จะพิจำรณำจำก
ผลกำรเรียน โดยหำกเกรดเฉล่ียต ่ำกวำ่ 2.50 มลูนิธิฯ จะยกเลิกกำรใหท้นุ โดยพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป 
 
มหาวิทยาลัยทีร่่วมเป็นพันธมิตรมูลนิธิเอสซีจี 
           1.คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลยัศลิปำกร 
           2.คณะมีเดียอำตส ์และ เทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบรุี บำงขนุเทียน 
           3. สำขำวิชำกำรจดักำรอีสปอรต์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสนุนัทำ  
 
คุณสมบัตขิองผู้รับทุน มีดังนี ้

1. ศกึษำในระดบัปรญิญำตรี  ในสถำนศกึษำและคณะท่ีก ำหนด ในสำขำ จ ำนวนทนุดงันี ้
1.1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ทุน 
             - หลกัสตูรเทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อกำรออกแบบเกม 
             - หลกัสตูรเทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อกำรออกแบบอินเทอรแ์อคทีฟแอปพลิเคชนั 
 
 
 



 

 

1.2 คณะมีเดยีอาตส ์และ เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 ทุน 
             - กำรพฒันำเกม (Game Development) 
1.3 สาขาวิชาการจัดการอีสปอรต์ มรภ.สวนสุนันทา 15 ทุน 
 

2. มีผลกำรเรียนของผูส้มคัรทนุอยูใ่นเกณฑดี์ มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ม.4- ม.6 ไมต่  ่ำกวำ่ 2.50 
หรือ ชัน้ปีท่ี 1-3 ไมต่  ่ำกวำ่ 2.50  

3. มีควำมประพฤติดี มีควำมขยนัหมั่นเพียรในกำรศกึษำ มีจรยิธรรม 
4. มีสขุภำพแข็งแรง ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรศกึษำ 
5. หำกมีควำมโดดเดน่เรื่องทกัษะฝีมือ ไดร้บัรำงวลัหรือเขำ้รว่มกำรประกวดในสำขำท่ีศกึษำอยูใ่น

ระดบัชำต ิจะไดร้บักำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
 

การสมัคร และวิธีการคัดเลือก 
1. การคัดสรรผู้รับทุนเบือ้งต้น 

• มลูนิธิเอสซีจี (มลูนิธิฯ) ใหส้ิทธ์ิมหำวิทยำลยัทัง้ 3 แห่ง คัดสรรรายชื่อผู้รับทุนในที่ระบุ
ข้างต้น รวมจ านวน 45 คน (ที่ละ 15 คน) และรายชื่อส ารอง 6 คน (ที่ละ 2 คน)
รวมรายชื่อท้ังสิ้น 51 คน  โดยแต่ละมหำวิทยำลัยจะกรอกข้อมูลลงในแบบฟอรม์
อิเล็กทรอนิกส ์“นกัเรียนทุนสำขำท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรพฒันำเกมและกำรจดักำร E-Sport 
(Excel File)” พรอ้มแนบหนังสือตอบรับ ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจอนุมัติขององคก์รนั้นๆ  
และส่งกลบัมำยงัมูลนิธิฯ (อีเมล khemmanp@scg.com) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 

2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนและการแจ้งผลการคัดเลือก 

• เม่ือมูลนิธิฯ ไดร้บัขอ้มูล “นกัเรียนทุนสำขำท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรพฒันำเกมและกำรจดักำร   
E-Sport (Excel File)” จำกมหำวิทยำลยัตำ่ง ๆ  

- คณะกรรมกำรมลูนิธิฯ จะตรวจสอบและพิจำรณำคณุสมบตัผิูท่ี้ไดร้บักำรคดัเลือก  
- หำกไดไ้ม่ครบ 45 ทุนตำมท่ีก ำหนด คณะกรรมกำรมูลนิธิฯ จะน ำรำยช่ือส ำรองมำ

พิจำรณำเป็นล ำดบัถดัไป  
     ** ทั้งนีห้ำกตรวจสอบและพิจำรณำรำยช่ือทั้งหมดแล้วยังไม่ครบ  45 ทุน มูลนิธิฯ 
จะแจ้งไปยังมหำวิทยำลัยท่ียังไม่ครบ เพ่ือขอควำมร่วมมือคัดสรรผู้รับทุนท่ีตรงตำม
คณุสมบตัอีิกครัง้  
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• มูลนิธิฯ แจง้ผลกำรคดัเลือกไปยังมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เพ่ือแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัทุนทรำบต่อไป 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 พรอ้มกับส่งลิงคก์ำรขึน้ทะเบียนเป็นนักเรียนทุนไปยัง
อีเมลของผูร้บัทนุทกุคน ตำมอีเมลท่ีไดใ้หไ้วก้บัมลูนิธิฯ  
** ท้ังนี้ ผู้ได้รับทุนทุกคน ต้องเพิ่มเพื่อนในไลน์@ (เพิ่มเพื่อน @scgf) เพื่อใช้ใน
การตดิต่อส่ือสารระหว่างมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนได้โดยตรง   
 

3. การขึน้ทะเบียนเป็นนักเรียนทุน 

• ผูท่ี้ผำ่นเกณฑก์ำรคดัเลือกเป็นนกัเรียนทนุมลูนิธิฯ ทกุคน จะตอ้งลงทะเบียนโดยกรอก
ขอ้มลูตำมลิงคท่ี์ไดร้บัทำงอีเมล พรอ้มแนบเอกสำรในระบบออนไลนใ์หค้รบถว้น ภายใน
วันที ่15 กันยายน 2565 (หากเกินระยะเวลา ถอืว่าสละสิทธิ์)   โดยเอกสำรท่ีใช้
ประกอบกำรสมคัรมีดงันี ้ 

1. รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1 นิว้ 1 รูป (ถ่ำยไวไ้มเ่กิน 6 เดือน)     
2. หนงัสือรบัรองกำรเป็นนกัศกึษำในมหำวิทยำลยันัน้ ๆ ท่ีมีตรำประทบัจำกทำง

สถำบนั    
3. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ ปริญญำตรี ทัง้    

หนำ้ – หลงั  
4. ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ชดุ   
5. เกียรติบตัรท่ีแสดงกำรเขำ้รว่มกำรประกวดเก่ียวกบัโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ และ

นวตักรรม (หำกมี) 
6. ส ำเนำบญัชีธนำคำรของนักเรียน ประเภทออมทรพัย ์(ยกเวน้บญัชี  Youth 

Saving ของธนำคำรออมสิน)  
7. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ปกครอง กรณีนักเรียนอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี 

บริบรูณ ์(นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนใบสมคัร) สำมำรถ download ใน website (โปรด
แนบทัง้ 4 แผน่) 
 
 
 
 
 



 

 

4. การจ่ายเงนิทุนการศึกษา 

• มลูนิธิฯ จะพิจำรณำจำ่ยเงินทนุกำรศกึษำใหก้บัผูร้บัทนุท่ีลงทะเบียนและสง่เอกสำร
ครบถว้น โดยจะโอนเงินทนุกำรศกึษำไปยงัธนำคำรท่ีผูร้บัทนุแจง้ไวใ้นระบบออนไลน ์ 

• ผูร้บัทนุสำมำรถตรวจสอบสถำนะไดท่ี้ www.scgfoundation.org   
 

การเพกิถอนสิทธิของผู้รับทุน 
1. ออกจำกเรียนสำขำท่ีก ำหนด หรือ ไมเ่รียนตอ่ 
2. ไมส่ง่เอกสำรขอทนุตอ่เน่ืองภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
3. มีควำมประพฤตไิมเ่หมำะสม ทะเลำะวิวำท 
4. ขอ้มลูผูส้มคัรไมช่ดัเจนหรือเป็นเท็จ   
5. คณะกรรมกำรบริหำรทนุกำรศกึษำเห็นสมควรงดใหท้นุ 
6. สละสิทธ์ิ โดยมีหลกัฐำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูป้กครองหรือจำกผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ 
7. เสียชีวิต 

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ     
มลูนิธิเอสซีจี : เขมณฏัฐ์ พฒันเมธำวฒัน ์ email: khemmanp@scg.com โทร. 085 565 4532 
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