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ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education (ศู น ย์ SEAMEO STEMED) ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการจ้างงาน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา
โดยในปีการศึกษา 2564 ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ได้กาหนดกลุ่มอาชีพเป้าหมายในโครงการฯ ได้แก่
1. ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness) ประกอบด้วยอาชีพผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็กเล็ก และนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
2. ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information and Technology) ประกอบด้ว ยอาชี พ นั ก พั ฒ นา
เว็บไซต์และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ (Web & Chatbot for Online Business) และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (To
be Programmer)
ประโยชน์ที่ผ้สู มัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ STEM Career Academies
1. ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมสู่การทางานในศตวรรษที่ 21
3. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่ออาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ
4. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในแต่ละสาขาอาชีพ
5. มีเครือข่ายพี่เลี้ยงที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน
6. มีโอกาสในการทางานที่มรี ายได้สูงและเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้า
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness) ประกอบด้วย หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี): โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี): โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.3 ประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล (การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ) (1 ปี ) : คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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1.4 พนั ก งานช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย (6 เดื อ น): คณะพยาบาลศาสตร์ เ กื้ อ การุ ณ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช
1.5 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง): ศูนย์ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัด
ชลบุรี
1.6 ผู้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก (440 ชั่ ว โมง): สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
1.7 นั ก โภชนาการและศิล ปะการประกอบอาหารขั้น พื้ นฐาน (300 ชั่ว โมง): มหาวิทยาลั ย
สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริษัท เอดู พาร์ค จากัด และเครือข่ายเชฟมืออาชีพและธุรกิจอาหาร
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบด้วย หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Business and Technology Education Council (BTEC) ดังนี้
2.1 นั ก พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ และ Chatbot เพื่ อ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ (Web & Chatbot for Online
Business) (3 เดือน): (Pearson BTEC Level 3 Diploma in ICT Systems and Principles Certificate โดยบริษัท
วิสดอมไวด์ จากัด
2.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer) (6 เดือน): (Pearson BTEC Level 5 Diploma in
Professional Software Development (QCF) และ CS50's Introduction to Computer Science Certificate)
โดยบริษัท วิสดอมไวด์ จากัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดเด่นของหลักสูตร
ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ
มีโอกาสเข้าทางานในเครือโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลของรัฐ
ประเภททุน
ทุนการศึกษาประเภท Academic Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ซึ่งผู้มี
สิทธิ์รับทุนฯ จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพและความ
ประพฤติ และผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1
ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 รวมทั้งค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทุนส่วนตัวก่อน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะชาระคืนให้
ภายหลังเมื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
วันรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)
ขั้นตอนการสมัครรับทุนการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1. สมัครขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies

ขั้นตอนที 2. สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ผ่านเว็บไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse64

ขั้นตอนที่ 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.5
จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รบั ทุนการศึกษา
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณคัดเลือกผู้รับทุน จะประกาศให้ทราบระหว่างที่ผู้สมัครกาลังศึกษาใน
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
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คุณสมบัติการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากกาลั งศึกษาอยู่ จ ะต้องมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
3. มีผลคะแนนสอบ O-NET
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18-25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. รักงานบริการ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
4. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
7. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับ
สมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้ รั บ ทุน จะต้องรั บ รองว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. ผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น เมื่อสาเร็จการศึกษา
6. ผู้ รั บ ทุน ต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขและข้อผู กผั นการรับทุน ของศูนย์ SEAMEO STEM-ED สถาบัน หรือ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดเด่นของหลักสูตร
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ
มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ประเภททุน
ทุนการศึกษาประเภท Academic Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ซึ่งผู้มี
สิทธิ์รับทุนฯ จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพและความ
ประพฤติ และผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1
ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 รวมทั้งค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทุนส่วนตัวก่อน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะชาระคืนให้
ภายหลังเมื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
วันรับสมัคร

22 กุมภาพันธ์ 2564 – 17 พฤษภาคม 64

เปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ผ่านเว็บไซต์
https://www.tm.mahidol.ac.th/PN-regist
ขั้นตอนที่ 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.5
จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณคัดเลือกผู้รับทุน จะประกาศให้ทราบระหว่างที่ผู้สมัครกาลังศึกษาใน
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
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คุณสมบัติการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากกาลั งศึกษาอยู่ จ ะต้องมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18-25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. มีน้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. รักงานบริการ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
5. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
8. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
9. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับ
สมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. ผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น เมื่อสาเร็จการศึกษา
6. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของศูนย์ SEAMEO STEM-ED สถาบันหรือ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล: การดูแลผู้สูงอายุ (1 ปี)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จุดเด่นของหลักสูตร
ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝึกการใช้อุปกรณ์ทางการ
พยาบาล
ประเภททุน
ทุ น การศึ ก ษาประเภท Academic Scholarship ผู้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ซึ่งผู้มี
สิทธิ์รับทุนฯ จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพและความ
ประพฤติ และผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1
ดังนั้ น ผู้ มีสิ ทธิ์ รั บ ทุน ฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึ กษาของภาคเรียนที่ 1 รวมทั้ งค่าอุ ป กรณ์
การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทุนส่วนตัว ก่อน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะชาระคืนให้
ภายหลังเมื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
วันรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน 23 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
และสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
https://www.kcn.ac.th/th/news_page/17-64
ขั้นตอนที่ 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.5
จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณคัดเลือกผู้รับทุน จะประกาศให้ทราบระหว่างที่ผู้สมัครกาลังศึกษาใน
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
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คุณสมบัติการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากกาลั งศึกษาอยู่ จ ะต้องมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18-25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. มีน้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. รักงานบริการ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
5. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
8. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
9. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับ
สมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้ รั บ ทุน จะต้องรั บ รองว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. ผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น เมื่อสาเร็จการศึกษา
6. ผู้ รั บ ทุน ต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขและข้อผู กผั นการรับทุน ของศูนย์ SEAMEO STEM-ED สถาบัน หรือ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นโครงการ STEM Career Academies
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ทุนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง)
ศูนย์ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
จุดเด่นของหลักสูตร
ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสมเด็จหรือศูนย์ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
มีงานรองรับทันทีในศูนย์ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
ประเภททุน
ทุนการศึกษาประเภท Full Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์
ได้ รั บ ทุน จะต้องผ่ านการพิจ ารณาตามหลั กเกณฑ์ ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิช าชีพและความ
ประพฤติ เมื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
วันรับสมัคร

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)

เปิดภาคเรียน ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies

ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย ผ่านเว็บไซต์
http://www.somdej-elderly.or.th/
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะ
ในวิชาชีพและความประพฤติ เมื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จะประกาศให้ทราบระหว่างที่ผู้สมัครกาลังศึกษาใน
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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คุณสมบัติการศึกษา
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี เ อกสารรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18-35 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
4. รักงานบริการ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
5. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
8. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
9. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ “สภากาชาดไทย” กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติที่สภากาชาดไทยกาหนดอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code
การรับสมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 (440 ชั่วโมง)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการด้านการพัฒนาและการคุ้มครองเด็ก ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มี
บาดแผลทางใจ
มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและการบูรณาการทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของ
เด็กในศตวรรษที่ 21
ประเภททุน
ทุ น การศึ ก ษาประเภท Academic Scholarship ผู้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้ มีสิทธิ์ได้ รับทุนจะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความ
เหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิช าชีพและความประพฤติ เมื่อผ่ านการคัดเลื อกให้ เข้าศึกษาในหลั กสู ตร
เรียบร้อยแล้ว
วันรับสมัคร

23 กุมภาพันธ์-23 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน 3 พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/NICFDMahidol
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านความรู้ ทักษะ
ในวิชาชีพและความประพฤติ เมื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จะประกาศให้ทราบระหว่างที่ผู้สมัครกาลังศึกษาใน
หลักสูตรผู้ดูแลเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
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คุณสมบัติการศึกษา
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี เ อกสารรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18–35 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีเจตคติที่ดีและมีใจรักในการดูแลเด็กเล็ก
4. รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
5. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
8. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
9. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ “มหาวิทยาลัยมหิดล” กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับ
สมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทุนหลักสูตรนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 400 ชั่วโมง)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริษัท เอดู พาร์ค จากัด
และเครือข่ายเชฟมืออาชีพและธุรกิจอาหาร
(สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
จุดเด่นของหลักสูตร
เรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจากประสบการณ์ของเชฟมืออาชีพ
มีโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพทีท่ ั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเภททุน
ทุนการศึกษาประเภท Full Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์
ได้รับทุนจะต้องร่วมกิจกรรมค่ายการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับทุน และผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความ
เหมาะสมด้ า นความรู้ ทั ก ษะในวิ ช าชี พ และความประพฤติ ทั้ ง นี้ ศู น ย์ SEAMEO STEM-ED จะมอบ
ทุนการศึกษาผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
วันรับสมัคร

15 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย ผ่าน Line Official Account
Line: @STEMChefAcademy
ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ SEAMEO-STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคัดเลือกผู้รับทุน โดยผู้สมัครจะต้อง
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับทุน โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสม
ด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และความประพฤติ
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คุณสมบัติการศึกษา
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
(GPAX) ≥ 2.00
2. หากก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี เ อกสารรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18–35 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
4. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
7. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับสมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของโครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทุนหลักสูตรนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์
(Web & Chatbot for Online Business) (3 เดือน)
(Pearson BTEC Level 3 Diploma in ICT Systems and Principles Certificate)
บริษัท วิสดอมไวด์ จากัด (สถานที่เรียน CCC BootCamp อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์)
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ได้รับพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทย
และต่างประเทศ
ประเภททุน
1. ทุน การศึกษาประเภท Full Scholarship ผู้ มีสิ ทธิ์ ได้ รั บ ทุนจะได้ รับ ทุนการศึกษา ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าที่พัก (สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร) และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามที่กาหนด
2. ทุ น การศึ ก ษาประเภท Academic Scholarship ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามที่กาหนด
หมายเหตุ ทุ น ทั้ ง 2 ประเภทข้ า งต้ น ศู น ย์ SEAMEO STEM-ED จะมอบทุ น การศึ ก ษาผ่ า นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบหลักสูตร โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเลือกประเภทของทุน
ความเหมาะสมและความจาเป็นแก่ผู้เรียน
วันรับสมัคร

1 มีนาคม 2564 – 23 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ผ่าน Line Official Account
Line: @CoderCamp
ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ SEAMEO-STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคัดเลือกผู้รับทุน โดยผู้สมัครทีผ่ ่าน
การคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรด้วยการทดสอบความสามารถและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความ
เหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และทัศนคติแล้วนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประเภทของ
ทุนการศึกษาตามความเหมาะและความจาเป็นแก่ผู้เรียน
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คุณสมบัติการศึกษา
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. หากก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี เ อกสารรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18–25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
4. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
7. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับสมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของโครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทุนหลักสูตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer) (หลักสูตร 6 เดือน)
(Pearson BTEC Level 5 Diploma in Professional Software Development (QCF) และ
CS50's Introduction to Computer Science Certificate)
บริษัท วิสดอมไวด์ จากัด (สถานที่เรียน CCC BootCamp อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์)
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้รับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร
คือ 1) Pearson BTEC Level 5 Diploma in Professional Software Development (QCF)
และ 2) CS50's Introduction to Computer Science Certificate
ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและ
ต่างประเทศ
ประเภททุน
1. ทุน การศึกษาประเภท Full Scholarship ผู้ มีสิ ทธิ์ ได้ รั บ ทุนจะได้ รับ ทุนการศึกษา ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าที่พัก (สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร) และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามที่กาหนด
2. ทุ น การศึ ก ษาประเภท Academic Scholarship ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามที่กาหนด
หมายเหตุ ทุ น ทั้ ง 2 ประเภทข้ า งต้ น ศู น ย์ SEAMEO STEM-ED จะมอบทุ น การศึ ก ษาผ่ า นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบหลักสูตร โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเลือกประเภทของทุน
ความเหมาะสมและความจาเป็นแก่ผู้เรียน
วันรับสมัคร

1 เมษายน 2564 – 7 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียน 1 กันยายน 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 สมัครขอรับทุนจากโครงการ STEM Career Academies ผ่านเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/stemcareeracademies
ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดย ผ่าน Line Official Account
Line: @CoderCamp
ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ SEAMEO-STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคัดเลือกผู้รับทุน โดยผู้สมัครที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรด้วยการทดสอบความสามารถและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความ
เหมาะสมด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และทัศนคติ แล้วนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประเภทของ
ทุนการศึกษาตามความเหมาะและความจาเป็นแก่ผู้เรียน
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คุณสมบัติการศึกษา
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. หากก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี เ อกสารรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุระหว่าง 18–25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานเป็นทีมได้ดี
4. มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
7. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดศึกษาคุณสมบัติอย่างละเอียดตามลิงค์หรือ QR code การรับสมัครในขั้นตอนที่ 2
เงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติของหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเต็มเวลา และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้รับทุนยินดีร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทั้งระหว่างศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
4. ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าจะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของโครงการฯ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้น
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกผันการรับทุนของสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
7. ผู้รับทุนยินดีถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นหรือความสาเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสาธารณะ
8. ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเท่ากับจานวนเงินทุนที่ได้รับเต็มจานวน หากไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ประกาศโครงการการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Coder Camp: To Be Programmer)
(หลักสูตร 6 เดือน) รุ่นที่ 1
________________
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO
STEM-ED) ดาเนินโครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 โดยการ
สนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ได้จัดทาโครงการการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่
โลกอาชีพ (Career Academies) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิศวกรซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักพัฒนาซอฟ ต์แวร์ โดยการ
ฝึกอบรมระยะสั้น แบบเข้ม ข้น ในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมโอกาสในการมี งานท าในหน่ว ยงานและสถาน
ประกอบการ
การฝึกอบรมระยะสั้นอาชีพนักพัฒนาซอฟท์แวร์ (Coder Camp: To Be Programmer) ดาเนินการโดย
ใช้หลักสูตร BTEC ของ Pearson Inc. ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากกว่า 100 ประเทศทั่ว
โลก ควบคู่กับการน าหลักสูตร CS50's Introduction to Computer Science ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Harvard University) มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบจัดทารายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมที่อาจจะยังไม่มี
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน จนกระทั่งสามารถที่จะพัฒนาพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้
รูปแบบการอบรม: อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 9 ชั่วโมง รวม 1,080 ชั่วโมง)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: การเรียนเต็มเวลา ระยะเวลา 180 วัน (6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
คุณวุฒิที่จะได้รับ:
1. Pearson BEC Level 5 Diploma in Professional Software Development (QCF)
2. CS50's Introduction to Computer Science Certificate
สถานที่อบรม: สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น: 40 คน
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ประเภทของทุนการศึกษา:
1. ทุนการศึกษาประเภทที่ 1: Full Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านที่พักอาศัย (สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีที่พักอาศัย
ในกรุงเทพมหานคร) ค่าเดินทาง และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ประมาณเดือนละ 9,000 บาท) ทุน
ประเภทนี้จะให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม และ
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมของหน่วยงานผู้ให้ทุน
2. ทุนการศึกษาประเภทที่ 2: Academic Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่ าธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร ทุนประเภทนี้ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความสามารถและ
ความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม และประสงค์จะเข้ารับการอบรมโดยออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง
การสมัครรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้น:
หลักสูตรอบรมระยะสั้นอาชีพนักพัฒนาซอฟท์แวร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2) มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนไทย
3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม
4) ไม่เคยหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
1.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
เป็ น ผู ้ ท ี ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หาก
กาลังศึกษาอยู่ให้มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. จานวนรับเข้าร่วมโครงการ: 40 คน
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา:
จะดาเนินการโดยพิจารณาด้วยวิธีการหลากหลาย รวมทั้งหมด 5 รอบดังนี้
3.1 การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน (ถ้ามีประสบการณ์ทางานมา
ก่อน) แฟ้มผลงาน การประเมินความคิดเห็นและทัศนคติเบื้องต้น และการเขียนเรียงความ เพื่อประเมินพื้นฐาน
ด้านการศึกษา แรงจูงใจ และทัศนคติต่ออาชีพนักพัฒนาซอฟท์แวร์
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3.2 การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสามารถทางการศึกษา โดย
ผู้สมัครจะต้องทาแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดเฉพาะทาง
3.3 การทดสอบความสามารถเฉพาะ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความพร้อมในด้านทักษะการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ ICT และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะประเมินความสามารถของผู้สมัครจากผลงานตาม
งานที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการ
3.4 การทดสอบทักษะการเรียนรู้และความมุ่งมั่น เพื่อประเมินทักษะในการเรียนรู้ของผู้สมัคร การมี
Growth Mindset และ Executive Function หรือความมุ่งมั่นในการทางานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละ
บุคคล ประเมินความมานะพยายามและความตั้งใจของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจาเป็นต่อการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบอาชีพ นักพัฒนาซอฟท์แวร์
โครงการจะมีหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารอบได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทางที่โครงการ
กาหนดเป็นระยะเวลาประมาณ 9 สัปดาห์ โดยจะมีการประเมินด้วยการทดสอบอีกครั้ง
3.5 การสั ม ภาษณ์ เพื ่ อ ให้ โ อกาสผู ้ ส มั ค รที ่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาในรอบที ่ 1-4 ได้ พ ู ด คุ ย ซั ก ถาม
คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการได้พิจารณาบุคลิกภาพ เพื่อประเมินถึงความสามารถในการเรียนรู้ เจตคติ
และความมุ่งในในอาชีพนักพัฒนาซอฟท์แวร์ และการพิจารณาความเหมาะสมในการรับทุนประเภทที่ 1 หรือ 2
4. กาหนดการรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก:
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาต้องศึกษากาหนดเวลา และกิจกรรมที่ประกาศให้เข้าใจถ่องแท้ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และกระบวนการ ต่อไปนี้จนครบถ้วน โดยไม่มีข้อยกเว้น

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

กิจกรรม
การรับสมัคร การส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการ
สมัคร และการตรวจสอบสถานะการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้พื้นฐาน (ประกาศ
ทางออนไลน์)
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบแบบ
ออนไลน์
ทดสอบความรู้พื้น ฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(ภาคเช้า) (ผ่านระบบออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน และมีสิทธิ์ทดสอบความ
ถนัดเฉพาะทาง (ผ่านระบบออนไลน์)
-- 3 --

วัน และเวลา
วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม หรือ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 09:00 น. – 11:00 น.
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม
4.6 ทดสอบความถนัดเฉพาะทาง (ภาคบ่าย)
(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในภาคเช้าเท่านั้น)
4.7 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน และมี สิทธิ์ทดสอบทักษะ
การ Coding

วัน และเวลา
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 13:30 น. – 15:30 น.
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

4.8 ทดสอบทักษะการ Coding (ผ่าน ZOOM)
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดทักษะการ Coding วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ ่านการทดสอบทักษะการ Coding เตรียมความ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง
พร้อมด้า นภาษาอัง กฤษ โดยวางแผนการเรี ยนรู ้ จ าก วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
เอกสารที่โครงการมอบหมาย ระยะเวลา 9 สัปดาห์
การทดสอบภาษาอังกฤษ (ผ่านระบบออนไลน์)
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 10:00 น. - 12:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน ZOOM)
วันที่ 9 - 13 สิงหาคมคม 2564
เวลา 10:00 น. – 16:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเตรียมตัวเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะ วันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2564
สั้น 6 เดือน
ปฐมนิเทศ
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

5. วิธีการรับสมัคร และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร:
โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกขั้นตอนหากผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก
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5.1 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://bit.ly/BTECAPPLY เพื่อกรอกข้อมูล การสมั ครให้
ครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
5.1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัครชัดเจน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5.1.2 ส าเนาใบระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.1: พ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน หรือหลักฐานแสดงผล
การเรียนของหลักสูตรที่เทียบเท่า หรือหลักสูตร ปวช. ปวส. โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือมี
หลักฐานเอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ และจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
5.1.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้สมัคร (เฉพาะผู้สมัครที่มีช ื่อ และ/หรือ นามสกุลตามบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับส าเนาคุ ณวุฒิ
การศึกษา)
*** ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งพิมพ์ หากตรวจสอบแบบฟอร์มการสมัครที่พิมพ์แล้ว
พบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขจนถูกต้องครบถ้วนและ
สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงกดยืนยันข้อมูล ***
5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อลงลายมื่อชื่อ ดังนี้
5.2.1 เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร
5.2.2 เอกสารแบบฟอร์มการเขียนเรียงความ
6. เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับอบรม:
6.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ ให้ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.2 เอกสารแบบฟอร์มการเขี ยนเรียงความที่พิมพ์จากระบบ และเขียนเรียงความเรียบร้อย พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้สมัคร
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนของหลักสูตรที่เทียบเท่า หลักสูตร ปวช. ปวส. โดยรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6.6 อัปโหลดเอกสาร รายการที่ 6.1 - 6.5 ทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://bit.ly/ApplyBTEC
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6.7 ก าหนดการอั ป โหลดเอกสาร ตั้งแต่ วันพฤหัส บดี ที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ท ี่ 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
*** การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่า
ผู้สมัครดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและได้อัปโหลดเอกสารตามกาหนดเวลาข้างต้น ***
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน กระบวนการสอบและการคัดเลือกผู้สมัคร:
โครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่ได้ดาเนินการครบถ้วน
ตามขั้นตอนของโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทางไลน์ของโครงการฯ
8. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับเข้ารับการคัดเลือก:
ผู้สมัครจาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการสมัครและสอบคัดเลือกตลอดทุกขั้นตอน
8.1 อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่สมัครและทดสอบ
8.2 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเปิดกล้องในระหว่างการทาแบบทดสอบ
8.3 สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ตามที่โครงการจะแจ้งให้ทราบ
9. การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา:
โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาชี พ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (หลักสูตร 6 เดือน) รุ่นที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผ่านทางไลน์ของโครงการฯ
10. เงื่อนไขการรับทุน:
10.1 สามารถเข้ารับการอบรม ณ กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่
เวลา 09:00 น. – 18:00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถร่วม
กิจกรรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามที่โครงการฯ จะมอบหมายกิจกรรมให้ทาได้
10.2 ผู้ร ับ ทุน จะต้องรับ รองว่า จะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโครงการฯ ที่มีอยู่แล้วและ/หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
10.3 ผู้รับทุนยอมรับที่จะชดใช้ทุนตามเงื่อนไขการรับทุน โดยทางานให้กับโครงการฯ หรือหน่วยงานผู้ให้
ทุน เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หมายเหตุ: โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดข้อบังคับการอบรม และเงื่อนไขการรับทุน ให้ทราบในขั้นตอนการ
สัมภาษณ์
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ประกาศโครงการการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น
อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์
(Coder Camp - Web & Chatbot for Online Business)
(หลักสูตร 3 เดือน) รุ่นที่ 1
________________
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO
STEM-ED) ดาเนินโครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 โดยการ
สนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จากัด ได้จัดทาโครงการการพัฒนาโมเดลสะเต็ม
ศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิศวกรซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ มีความ
ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์
และ Chatbot เพื ่ อ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ (Coder Camp: Web & Chatbot for Online Business) โดยการ
ฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น ในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการมีงานท าในหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ (Coder
Camp : Web & Chatbot for Online Business) ดาเนินการโดยใช้หลักสูตร BTEC ของ Pearson Inc. ซึ่ง
เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่ The Newton School ได้รับ
อนุญาตจาก Pearson Inc. ให้จัดการอบรมควบคู่กับการนาหลักสูตรและโครงการด้านธุรกิจของบริษัทเอกชน
ที่เป็นภาคีร่วมพัฒนาหลักสูตรมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างโอกาสใน
การมีงานทาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบจัดทา
รายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน จนกระทั่งสามารถที่จะ
พัฒนาพื้นฐานด้านการออกแบบจัดท าพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ได้ มีรายละเอียด
โดยสังเขปมีดังนี้
รูปแบบการอบรม: อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ -ศุกร์ (วันละ 9 ชั่วโมง รวม 585
ชั่วโมง)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: การเรียนเต็มเวลา ระยะเวลา 90 วัน (3 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง
31 สิงหาคม 2564
คุณวุฒิที่จะได้รับ: Pearson BTEC Level 3 Diploma in ICT Systems and Principles Certificate
สถานที่อบรม: สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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จานวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น: 60 คน
ประเภทของทุนการศึกษา:
1. ทุนการศึกษาประเภทที่ 1: Full Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านที่พักอาศัย (สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีที่พัก
อาศัยในกรุงเทพมหานคร) ค่าเดินทาง และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (ประมาณเดือนละ 10,000
บาท) ทุนประเภทนี้จะให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้ารับ
การอบรม และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมของหน่วยงานผู้ให้ทุน
2. ทุนการศึกษาประเภทที่ 2: Academic Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร ทุนประเภทนี้ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความสามารถ
และความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม และประสงค์จะเข้ารับการอบรมโดยออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย
ตนเอง
หลักสูตรการอบรมอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
1.

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2564
2) มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนไทย
3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม
4) ไม่เคยหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
1.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
เป็ น ผู ้ ท ี ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หากกาลังศึกษาอยู่ให้มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563
2.

จานวนรับเข้าร่วมโครงการ: 60 คน

3.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา: จะดาเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งหมด 3 รอบดังนี้

3.1 การพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน (ถ้ามีประสบการณ์ทางานมา
ก่อน) แฟ้มผลงาน การประเมินความคิดเห็นและทัศนคติเบื้องต้น และการเขียนเรียงความ
เพื่อประเมิน พื้นฐานด้านการศึกษา แรงจูงใจ และทัศนคติต่ออาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ
Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์
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3.2 การทดสอบความถนัดและความสามารถเฉพาะอาชีพ
เพื่อประเมิน ความเหมาะสมและความพร้อมในด้านทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT แนวคิด
เกี่ย วกับ การออกแบบเว็บ ไซต์และ Chatbot โดยจะประเมินจากผลงานตามงานที่ ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ
3.3 การสัมภาษณ์
เพื่อให้โอกาสผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1-2 ได้พูดคุยซักถามคณะกรรมการ และให้
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลและผลงานของผู้สมัคร ประกอบกับการพิจารณาบุคลิกภาพ เพื่อประเมินถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ เจตคติและความมุ่งมั่นในอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจ
ออนไลน์ รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมในการรับทุนประเภทที่ 1 หรือ 2
4.

กาหนดการรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก:
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาต้องศึกษากาหนดเวลา และกิจกรรมที่ประกาศให้เข้าใจถ่องแท้ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และกระบวนการ ต่อไปนี้จนครบถ้วน โดยไม่มีข้อยกเว้น
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

กิจกรรม
การรับสมัคร การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
และการตรวจสอบสถานะการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีส ิทธิ์ส อบความถนัดและความสามารถ
เฉพาะอาชีพ (ประกาศทางออนไลน์)
ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ิ ท ธิ ์ เ ข้ า สอบเตรี ย มความพร้ อ มในการทดสอบแบบ
ออนไลน์
ทดสอบความถนัดและความสามารถเฉพาะอาชีพ (ผ่านระบบ
ออนไลน์)
ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ิ ท ธิ ์ ส อบสั ม ภาษณ์ และให้ ผ ู ้ ส มั ค ร
ลงทะเบียนนัดหมายวันเวลาสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน ZOOM) ใช้เวลาสอบประมาณคนละ 15
นาที
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

4.8 ผู้ได้รับทุนการศึกษาเตรียมตัวเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4.9 ปฐมนิเทศ
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วัน และเวลา
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ถึง วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
หรือ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

5.

วิธีการสมัคร และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร:
โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน หากผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก
5.1 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ http://bit.ly/ApplyBTEC เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครให้
ครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
ดังนี้
5.1.1 ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัครชัดเจน ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
5.1.2 ส าเนาใบระเบีย นแสดงผลการเรียนหลั กสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.1: พ) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน หรือหลักฐานแสดงผล
การเรียนของหลักสูตรที่เทียบเท่า หรือหลักสูตร ปวช. ปวส. โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
มีหลักฐานเอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ และจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
5.1.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้สมัคร (เฉพาะผู้สมัครที่มีชื่อ และ/หรือ นามสกุลตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนา
คุณวุฒิการศึกษา)
*** ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งพิมพ์ หากตรวจสอบแบบฟอร์มการสมัครที่
พิมพ์แล้วพบว่า มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขจนถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงกดยืนยันข้อมูล ***
5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อลงลายมือชื่อ ดังนี้
5.2.1 เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร
5.2.2 เอกสารแบบฟอร์มการเขียนเรียงความ
6.

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม:
6.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ ให้ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.2 เอกสารแบบฟอร์มการเขียนเรียงความที่พิมพ์จากระบบ และเขียนเรียงความเรียบร้อยแล้ ว
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1
ฉบับ
6.4 สาเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนของหลักสูตรที่เทียบเท่า หลักสูตร ปวช. ปวส. โดยรับรองสาเนา
ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
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6.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล โดยรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6.6 อัปโหลดเอกสาร รายการที่ 6.1 - 6.5 ทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ http://bit.ly/ApplyBTEC
6.7 กาหนดการอัปโหลดเอกสาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
*** การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าผู้สมัครดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน
และได้อัปโหลดเอกสารตามกาหนดเวลาข้างต้น ***
7.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน กระบวนการสอบและการคัดเลือกผู้สมัคร:
โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความถนัดและความสามารถเฉพาะอาชีพ โดยคัดเลือก
จากผู้สมัครที่ได้ด าเนิน การครบถ้วนตามขั้นตอนของโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา
12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางไลน์ของโครงการฯ
รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบความถนัดและความสามารถเฉพาะอาชีพ และผู้ที่
ผ่านการประเมินเข้ารอบต่อ ๆ ไปทราบตามลาดับขั้นตอน
8.

อุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับเข้ารับการคัดเลือก:
ผู้สมัครจาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการสมัครและสอบคัดเลือกตลอดทุกขั้นตอน
8.1 อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่สมัครและทดสอบ
8.2 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเปิดกล้องในระหว่างการทาแบบทดสอบ
8.3 สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ตามที่โครงการจะแจ้งให้ทราบ
9.

การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ:
โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอบรมอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์
และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ (Coder Camp : Web & Chatbot for Online Business) รุ่นที่ 1 ประจา
ปี พ.ศ. 2564 ภายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางไลน์ของโครงการฯ
10. เงื่อนไขการรับทุน:
10.1 ผู้รับทุนสามารถเข้ารับ การอบรม ณ กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ ได้รับ
มอบหมาย ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 18:00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ
และสามารถร่วมกิจกรรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตามที่โครงการฯ จะมอบหมายกิจกรรมให้ทาได้
10.2 ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่า จะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของโครงการฯ ที่มีอยู่แล้วและ/หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
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10.3 ผู้รับทุนยอมรับที่จะชดใช้ทุนตามเงื่อนไขการรับทุน โดยทางานให้กับโครงการฯ หรือหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 เดือน
หมายเหตุ: โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดข้อบังคับการอบรม และเงื่อนไขการรับทุน ให้ทราบในขั้นตอนการ
สัมภาษณ์
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ประกาศ
โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นอาชีพนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
(Basic Nutrition and Culinary Arts)
รุ่นที่ 1
------------------------------------------------

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education:SEAMEO STEM-ED)
ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการสะเต็ ม ศึ ก ษาสู่ โ ลกอาชี พ (STEM Career Academies) โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก บริ ษั ท
เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพโดยมอบทุนอบรมอาชีพแก่ เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ ให้ มี ค วามความรู้ ความเชี่ ย วชาญ มี ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมพร้ อ มก้ า วสู่ โ ลกอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุ นอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นด้าน
โภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (Basic Nutrition and Culinary Arts) โดยเป็นการฝึกอบรม
แบบเข้มข้น 240 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 160 ชั่วโมง รวม 400 ชั่วโมง
หลักสูตรนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรสาหรับกลุ่มอาชีพด้าน
การดู แ ลสุ ข ภาพ (Healthcare and Wellness) ด าเนิ น งานโครงการ ฯ โดย มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
บริษัท เอดู พาร์ค จากัด ร่วมกับทีมเชฟที่ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงในวงการอาหาร เป็นที่รู้จัก
ผ่านรายการโทรทัศน์ หรือจบการศึก ษาจากสถาบันสอนอาหารชั้นนาของโลก จานวน 6 คน ที่จะร่วมกันถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) และเติมเต็มทักษะการ
ทางานด้ว ยการสร้าง Growth Mindset การสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างของความสาเร็จ และมี ที่
ปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ คาแนะนาตลอดโครงการฯ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผู้รับทุน และ
สร้างจุดแข็งให้นายจ้างสนใจ ทาให้มีโอกาสด้านรายได้ที่มากขึ้น ได้แก่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง บริ ษั ท เพนกวิ น กรุ๊ ป จ ากั ด
บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จากัด

โภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน

1

ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับจากการเข้าฝึกอบรม
1. ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประกอบอาหารจากเชฟผู้มีประสบการณ์
2. ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและเสริมสร้างทักษะการทางานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ชั้นนา
3. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมสู่การทางานในศตวรรษที่ 21 จากผู้ประกอบการ
4. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในอาชีพ นักโภชนาการและศิลปะ
การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
6. เครือข่ายพี่เลี้ยงที่พร้อมจะให้คาปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานตลอดโครงการฯ
7. มีโอกาสในการทางานและมีรายได้สูง
8. มีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รูปแบบการฝึกอบรม วันจันทร์ - วันเสาร์ (วันละ 8 ชั่วโมง 30 นาที)
1. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จานวน 240 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการทีศ่ ูนย์ SEAMEO STEM-ED กาหนด จานวน 160 ชั่วโมง
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 17 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2564
คุณวุฒิที่จะได้รับ
ประกาศนี ย บั ตรนั ก โภชนาการและศิล ปะการประกอบอาหารขั้น พื้นฐาน (Certificate program for
Basic Nutrition and Culinary Arts) จากศูนย์ SEAMEO STEM-ED และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จานวนผู้รับทุนการศึกษา 36 คน
ประเภทของทุนการศึกษา:
Full Scholarship ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าอาหาร
ตลอดการอบรม โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้จะต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ความสามารถ และความเหมาะสมใน
การเข้ารับการอบรม และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
1. อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (นับถึงวันสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร)
2. มีสัญชาติไทย
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. มีใจรักด้านการเรียนรู้และการทาอาหาร
หมายเหตุ หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้มีความท้าทายทางด้านกายภาพ
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คุณสมบัติด้านการศึกษา
เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หาก
กาลังศึกษาอยู่ให้มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หลักเกณฑ์ในคัดเลือกผู้รับทุน:
1. คัดเลือกผู้สมัครจานวน 90 คน เข้าค่ายคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน โดยพิจารณาจาก
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ใบสมัครและประวัติการศึกษา เพื่อประเมินพื้นฐานด้านการศึกษา
1.2 คลิปวิดีโอหรือการเขียนคาบรรยายหรือวาดภาพประกอบในหัวข้อเรื่อง “อาหารที่เป็นแรง
บันดาลใจ” พร้อมอธิบายเหตุผล และวิธีการประกอบอาหาร เพื่อพิจารณาเจตคติและความ
มุ่งมั่นในอาชีพ
2. สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จานวน 90 คน ตามข้อ 1 ทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยซักถามความสนใจและ
ความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (Basic
Nutrition and Culinary Arts)
3. เข้าค่ายคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 3 วัน 2 คืน เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนที่มีความสามารถในการเรียนรู้
เจตคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในอาชีพ นักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (Basic
Nutrition and Culinary Arts) จานวน 36 คน
กาหนดการสมัครและการฝึกอบรม
ผู้สนใจสมัครรับทุนต้องศึกษากาหนดการ เวลา และกิจกรรมที่ประกาศให้เข้าใจถ่องแท้ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ขั้นตอนและกระบวนการต่อไปนี้จนครบถ้วน โดยไม่มีข้อยกเว้น
รายละเอียด
วัน เดือน ปี
1. การสมัคร
- ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
15 มีนาคม - 30
- ส่งคลิปวิดีโอหรือเขียนบรรยายหรือวาดภาพประกอบในหัวข้อเรื่อง “อาหารที่ เมษายน 2564
เป็นแรงบันดาลใจ” พร้อมอธิบายเหตุผล และวิธีการประกอบอาหาร
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกผู้รับทุน จานวน 90 คน ผ่าน Line OA
9 พฤษภาคม 2564
LINE ID: @stemchefAcademy และ Facebook: STEM Chef Academy
3. ยืนยันการเข้าค่ายคัดเลือกและตรวจร่างกาย
9-11 พฤษภาคม 2564
4. เข้าค่ายคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 13-15 พฤษภาคม 2564
5. ประกาศรายชื่อผู้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
15 พฤษภาคม 2564
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
17 พฤษภาคม-17
มิถุนายน 2564
7. ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่กาหนด
18 มิถุนายน-18
กรกฎาคม 2564
8. ทากิจกรรมร่วมกับผู้รับทุนอาชีพอื่น ๆ
19-26 กรกฎาคม 2564
9. จบหลักสูตร
27 กรกฎาคม 2564
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วิธีการสมัคร และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน หากผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือให้ข้อมูลไม่เป็นความ
จริงจะเป็นเพราะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก
1. ใบสมัคร สามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
1.1 ช่ อ งทางที่ 1 แบบออนไลน์ ผ่ า น Line Application โดยเพิ่ ม เพื่ อ น @stemchefAcademy ใน
“Line OA” เพื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตาม Google Form
และบันทึกคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อเรื่อง “อาหารที่เป็นแรงบันดาลใจ” พร้อมอธิบายเหตุผล
และวิธีการประกอบอาหาร โดยนาส่งผ่าน E-mail: stemchefacademy@gmail.com หรือ QR CODE LINE ID:
@stemchefAcademy

1.2 ช่องทางที่ 2 เขียนใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เขียนบรรยาย หรือ
วาดภาพประกอบในหั ว ข้อ “อาหารที่เป็ น แรงบันดาลใจ” พร้อมอธิบายเหตุผ ล และวิธีการประกอบอาหาร
ความยาว 200 - 400 ค า ส่ ง ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตามตั ว อย่ า งการจ่ า หน้ า ซองเอกสารที่ ป รากฎด้ านล่ าง
โดยให้นาส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและได้ส่งเอกสาร
ตามกาหนดเวลาข้างต้น กรณีส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนของหลักสูตรเทียบเท่า
หรือเอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้นาส่งเอกสารรายการที่ 1-3 ในซองขนาด A4 โดยใส่ 1 ซอง ต่อผู้สมัคร
1 คน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสาร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร.......................
ที่อยู.่ .......................................
โทร.........................................

โครงการ STEM Career Academies
หลักสูตรนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
อาคาร Wizdom Park เลขที่ 3 ซอย 23 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
(เอกสารสมัคร)
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การตรวจร่างกาย
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกจานวน 90 คน จะต้องทาการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาล โดยใบรับรอง
แพทย์ระบุไม่เป็นโรคไวรัสตับอับเสบบี และวัณโรค
2. น าหลั ก ฐานผลการตรวจร่ า งกายตามข้ อ 1 มาแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นวั น เข้ า ค่ า ยคั ด เลื อ กฯ
(13 พฤษภาคม 2564) หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมาในวันที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย สัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ – เสาร์) เวลา 09:00-18:00 น.
2. ผู้รับทุนต้องรับรองว่า จะตั้งใจฝึกอบรมเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โครงการฯ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัดทุกประการ
3. ผู้รับทุนต้องมีผู้รับรองค่าชดใช้ กรณีทผี่ ู้รับทุนไม่สามารถฝึกอบรมจนจบหลักสูตรโดยที่ไม่ใช่
เหตุสุดวิสัย จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้รับทุนจะต้องเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ ศูนย์ SEAMEO STEMED จัดหาให้ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับค่าจ้าง
5. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับทุนขาดคุณสมบัติและพิสูจน์ได้ว่าให้ข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์และดาเนินคดีตาม
กฎหมาย รวมทั้งจ่ายชดเชยค่าเสียหาย
การบันทึกภาพหรือถ่ายทาวิดีโอ
ผู้มีสิทธิ์รับทุนที่เข้าค่ายคัดเลือกและผู้รับทุนยินยอมให้บันทึกภาพหรือถ่ายทาวิดีโอระหว่างการเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 06 6115 8786
หมายเหตุ รายละเอียดข้อบังคับการอบรม และเงื่อนไขการรับทุนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการสัมภาษณ์
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