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แหล่งเรยีนรูทั้กษะออนไลน์ แหล่งค้นหางานออนไลน์ สถานที�ฝ�กงาน
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ขอ้ความอ้างสทิธิ�
ความคิดเห็นที�นําเสนอในเอกสารนี�ไม่ได้แสดงถึงนโยบายหรือความเห็น
ของยูนิเซฟ หรือบริษัทแห่งหนึ�งแห่งใดที�รวมอยูใ่นกรณีศึกษาตัวอยา่ง
เอกสารนี�จัดทําเพื�ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้

และกระตุ้นการอภิปราย การอ้างอิงถึงบริษัทและองค์กร
ไม่ได้เป�นการรับรองบริษัทจากยูนิเซฟ 
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คู่มือเกี�ยวกับแหล่งเรยีนรูทั้กษะออนไลน์ แหล่งค้นหางานออนไลน์ สถานที�
ฝ�กงาน งานอาสาสมัคร และขอ้มูลทนุการศกึษาสาํหรบัเยาวชนใน
ประเทศไทย

การเรยีนรูเ้ป�นสิ�งที�มีคุณค่า เพราะนอกจากจะเป�นการเพิ�มพนูความรูเ้ชงิวิชาการแล้ว
เยาวชนยังสามารถพฒันาทักษะใหม ่ๆ เพื�อการทํางาน หรอืนําเอาความรูที้�ได้มาไป
ต่อยอดพัฒนา และสรา้งคุณประโยชน์ให้กับตนเองและสงัคม ในยุคดิจิทัลเชน่ทุกวันนี�
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยแีละการสื�อสารได้เขา้มามีบทบาทกับการเรยีนรูข้อง
เยาวชนมากขึ�น ทั�งยงัชว่ยให้การเรยีนรูนั้�นไม่ถกูจํากัดอยูแ่ค่ในสถานศึกษาอีกต่อไป
เมื�อมีการเข้าถึงเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตก็สามารถเขา้ถึงการเรยีนแบบออนไลน์ได้ ทําให้
ผู้เรยีนสามารถเลือกเรยีนในสิ�งที�ตนเองสนใจ เรยีนที�ไหน และเมื�อไหรก็่ได้

คู่มือฉบับนี�เป�นเครื�องมือและแหล่งอ้างอิงที�เหมาะสมสาํหรบัเยาวชนในประเทศไทย
ชว่งอายุตั�งแต่ 15–24 ป� หรอืบุคคลทั�วไปไมจํ่ากัดอายุที�มีความสนใจในการพัฒนา
ทักษะใหม ่ๆ เพื�อนําไปประยุกต์ใช ้เพื�อค้นหาแหล่งเรยีนรูทั้กษะใหม ่ๆ ทั�งในรูปแบบที�
มีค่าใช้จ่ายและไมมี่ค่าใชจ่้าย เพื�อพัฒนาทักษะที�จําเป�นต่อการทํางานในยุคที�
เทคโนโลยดิีจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ�นเรื�อย ๆ

นอกเหนือจากการรวบรวมเว็บไซต์ที�เป�นแหล่งบทเรยีนออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว คู่มือฉบบันี�
ยงัได้รวบรวมเว็บไซต์สาํหรบัผู้ที�ต้องการค้นหางานออนไลน์ สถานที�รบันักศึกษาฝ�กงาน
งานอาสาสมัคร แหล่งค้นหาทนุการศึกษาเพื�อเยาวชนในประเทศไทยที�ขาดโอกาส รวม
ทั�งเว็บไซต์เพื�อการติดตามขา่วทุนการศึกษาอีกด้วย
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คู่มือฉบับนี�เป�นการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
ที�เป�นแหล่งเรียนรู้ที�มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ เพื�อพัฒนาทักษะอาชีพ
ในหลาย ๆ ด้าน ข้อมูลของแหล่งค้นหางานออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ทั�ง
งานเต็มเวลา งานนอกเวลา งานอิสระ การฝ�กงาน และงานอาสาสมัคร
รวมทั�งข้อมูลทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนอายุตั�งแต่ 15-24 ป� (หรือ
มากกว่าในบางกรณี)

วิธหีาข้อมูลใช้วิธกีารค้นหาในเสิร์ชเอนจิน Google ด้วยคําสําคัญ
(Keyword) ที�เกี�ยวข้องทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการตรวจ
สอบเว็บไซต์จํานวนมากกว่า 50 เว็บไซต์ในแต่ละหมวดหมู่ แล้วคัดเลือก
เว็บไซต์ออกมาจํานวนหนึ�ง โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าเว็บไซต์เหล่านั�น มีข้อมูล
ที�ทันสมัย หรือเป�นเว็บไซต์จากหน่วยงานภาครัฐฯ และภาคเอกชนที�
เชื�อถือได้ โดยคู่มือฉบับนี�จะแยกข้อมูลเป�น 4 หัวข้อใหญ ่ได้แก่

แหล่งเรยีนรูทั้กษะออนไลน์
เลือกเว็บไซต์ที�รวบรวมจํานวนหลักสูตรมากที�สุด และมีสาขาวิชาที�หลาก
หลาย จํานวน 20 เว็บไซต์ ทั�งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที�มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ระบุว่าแหล่งใดที�มีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรสําหรับผู้เรียน (Certification)

แหล่งค้นหางานออนไลน์และสถานที�ฝ�กงาน
เลือกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที�มีหมวดหมู่งานออนไลน์ที�
สามารถทําจากบ้านได้ (Work From Home) มีลักษณะสําคัญคือ เป�น
เว็บไซต์ที�น่าเชื�อถือ โปรง่ใส และเป�นที�นิยม โดยประเภทของงานมีทั�งงาน
เต็มเวลา งานนอกเวลา งานอิสระ งานสําหรับนักศึกษาฝ�กงาน

แหล่งค้นหางานอาสาสมคัร
เลือกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที�เป�ดรับจิตอาสาและอาสาสมัคร
เป�ดโอกาสให้เยาวชนทุกเพศทุกวัย รวมทั�งประชาชนทั�วไปที�สนใจ ได้มี
โอกาสที�จะทํางานอาสาสมัครที�เหมาะกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของตนเอง

ข้อมูลทุนการศกึษาและเว็บไซต์รวบรวมขา่วทนุฯ
เลือกเว็บไซต์องค์กรที�มีความน่าเชื�อถือและมีชื�อเสียง ที�มอบทุนการศึกษา
ให้เยาวชนในประเทศไทย แบง่เป�น 3 สว่น คือ ทุนการศึกษาจากหน่วย
งานต่าง ๆ ทุนการศึกษาจากสถานอุดมศึกษา และรายการเว็บไซต์ที�
รวบรวมขา่วทุนการศึกษา

C
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ONLINE SKILLS
TRAINING COURSES  

แหล่งเรยีนรู้
ทักษะออนไลน์

1



 

Google Skillshop
Google Skillshop คือแพลตฟอรม์การฝ�กอบรมของ Google เพื�อให้ผู้
เรยีนได้พฒันาทักษะเกี�ยวกับเครื�องมือและโซลชูนัต่าง ๆ ของ Google
เมื�อลงชื�อสมัครใช ้ผู้เรยีนจะเขา้ถึงหลักสตูรออนไลน์ได้ตลอดเวลา จากนั�น
ก็ทดสอบความรูโ้ดยเขา้รบัการประเมิน เมื�อผา่นการประเมิน ผู้เรยีนจะได้
รบัการรบัรองที�จะแสดงในโปรไฟล์ของผู้เรยีน

เว็บไซต์: https://skillshop.withgoogle.com
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

1 Online Skills Training Courses
แหล่งเรยีนรูทั้กษะออนไลน์

1

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

โลกอินเทอรเ์น็ตที�ไรพ้รมแดนทําให้วัยรุน่และเยาวชนสามารถเรยีนรูเ้นื�อหาวิชาที�สนใจจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ
ผ่านคลาสออนไลน์ได้จากทั�วโลก รูปแบบของการเรยีนไมถู่กจํากัดอยูแ่ต่ในห้องเรยีนอีกต่อไป ตลอดจนสามารถ
เรยีนรูไ้ด้ตามวัน เวลา และสถานที�ที�สะดวก รวมถึงเขา้ถึงได้หลากหลายอุปกรณ ์แม้กระทั�งจากอุปกรณส์มารท์
โฟน สง่ผลให้ผู้เรยีนมีองค์ความรูที้�หลากหลาย มีทักษะต่าง ๆ รวมทั�งวิสยัทัศน์เป�ดกว้างยิ�งขึ�น

หัวข้อนี�ได้รวบรวมเว็บไซต์จํานวน 20 เว็บไซต์ และได้ระบุว่าแหล่งใดที�มีใบประกาศนียบตัรรบัรองการจบ
หลักสูตรสาํหรบัผู้เรยีน (Certification) อยา่งไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นเกิดขึ�นกับบางสาขาวิชาในเว็บไซต์นั�น ๆ
หากผู้เรยีนต้องการใบประกาศนียบัตร ควรสอบถามจากเว็บไซต์โดยตรง ว่าหลักสตูรที�ผู้เรยีนต้องการลงเรยีนนั�น
มีการออกใบรบัรองให้หรอืไมอี่กครั�ง
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ราคาเริ�มต้นตั�งแต่ 399 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชัน ณ ขณะนั�น

Udemy
แพลตฟอรม์การเรยีนรูอ้อนไลน์ มีหลักสตูรมากกว่า 155,000 หลักสตูร
พรอ้มกับหลักสตูรใหม่ที�เผยแพรท่กุเดือน เป�ดโอกาสให้ศึกษาในทกุ ๆ
ด้าน ตั�งแต่ภาษา การออกแบบ การตลาด ไอทีและซอฟท์แวร ์จุดเด่นคือ
ผู้เรยีนจะได้รบัการเรยีนรูจ้ากผู้เชี�ยวชาญ ได้รบัแรงบนัดาลใจจากการ
สอนของวิทยากรผู้เชี�ยวชาญมากกว่า 70,000 คนในภาษาต่าง ๆ มากกว่า
65 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย

เว็บไซต์: https://www.udemy.com/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีค่าใชจ่้าย 

3

มค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
(iOS)

Page 3

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

แอปพลิเคชัน
(Playstore)
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ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย

Coursera 
Coursera มีคอรส์ให้เลือกมากมายจากมหาวิทยาลัยดัง คอรส์เรยีนต่าง ๆ
ได้รบัการรบัรองจากสถาบนัที�มีชื�อเสยีงและนา่เชื�อถือมีมากถึง 4,600
คอรส์เรยีน มีผู้เรยีนมากกว่า 76 ล้านคนทั�วโลก ทั�งนี�จุดเด่นของ
Coursera คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเรยีนคอรส์เรยีนเพื�อพฒันาทักษะ
และต้องการใบรบัรอง หรอืเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา (โดยมีแค่ระดับ
ปรญิญาตรแีละปรญิญาโทเท่านั�น) ซึ�งในกรณนีี�จะต้องเสยีค่าธรรมเนียม
และราคาก็มีความหลากหลายขึ�นอยูกั่บคอรส์เรยีนเหล่านั�น

เว็บไซต์: https://www.coursera.org/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษ
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ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

แอปพลิเคชนั
(iOS)

มค่ีาใชจ่้าย

แอปพลิเคชนั
(Playstore)
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ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย

edX
edX เป�นอีกหนึ�งแพลตฟอรม์คอรส์เรยีนออนไลน์ทั�งฟรแีละเสยีเงิน ก่อตั�ง
ขึ�นในป� 2012 โดยกลุ่มมหาวิทยาลัย MIT และฮารว์ารด์ ป�จจุบนัมีผู้ใช้งาน
มากกว่า 20 ล้านคน มีเป�าประสงค์ใกล้เคียงกับ Coursera รวมถึงมีคอรส์
เรยีนทั�งในรูปแบบคอรส์เรยีนธรรมดา คอรส์เรยีนเพื�อรบัใบรบัรอง และ
เรยีนปรญิญาตรหีรอืโทออนไลน์ อยา่งไรก็ดี ความน่าสนใจของ edX ที�
แตกต่างกับ Coursera อยูที่� edX เป�นองค์กรที�ไมแ่สวงหาผลกําไร และ
เป�น open-source platform กล่าวคือ เป�นซอฟต์แวรที์�ให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้ามาใชง้านได้ โดยมีเงื�อนไขบางประการ

เว็บไซต์: https://www.edx.org/course
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษ

4

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
(iOS)

มค่ีาใชจ่้าย

แอปพลิเคชัน
(Playstore)

ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

Chula MOOC
คอรส์เรยีนออนไลน์ฟรจีากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิชาเรยีน 5 หมวด
คือ ภาษา เทคโนโลย ีการจัดการ ศิลปะและการพฒันาตนเอง และสขุภาพ
เหมาะกับนักเรยีน นิสติ นักศึกษา ประชาชนที�สนใจแสวงหาความรูใ้นรูป
แบบออนไลน์ ผู้เรยีนสามารถลงทะเบยีนเรยีนได้ทุกวิชา ไมจํ่ากัดจํานวน
แต่ต้องเรยีนให้จบภายในระยะเวลาที�กําหนด

เว็บไซต์: https://mooc.chula.ac.th/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน

5

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์
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เริ�มต้นตั�งแต่ 799 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

Skill Lane
SkillLane รวบรวมผู้เชี�ยวชาญในแต่ละสาขามาสอนในรูปแบบของวิดีโอ
เป�นแพลตฟอรม์คอรส์เรยีนออนไลน์ที�มีคอรส์เรยีนหลากหลายมากมาย
ให้เลือก หากจะเรยีกว่า Udemy เมืองไทยก็คงไมผิ่ดนัก คอรส์ออนไลน์
ของ SkillLane นั�น ครอบคลมุแทบทุกเรื�องสาํหรบัการทําธุรกิจ การตลาด
การทํางาน ทักษะดิจิทัล ภาษา กราฟฟ�ก ถ่ายภาพ แมแ่ละเด็ก อาหาร
ไลฟ�สไตล์ รวมทั�งหัวขอ้นา่สนใจอยา่ง Tech Startup และการพฒันาตัว
เอง เป�นต้น ฯลฯ 

นอกจากนี� SkillLane ยงัรว่มทํา TUXSA หลักสตูรมหาบณัฑิตออนไลน์
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ�งผู้เรยีนสามารถเก็บหนว่ยกิตเพื�อต่อ
ปรญิญาโท หรอืจะเรยีนเพื�อเอา Certificate หรอืใบรบัรองได้อีกด้วย

เว็บไซต์: https://www.skilllane.com/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย 

7

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
(iOS)

มค่ีาใชจ่้าย

แอปพลิเคชัน
(Playstore)

ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

Space (By Chulalongkorn Business School)
ให้บรกิารหลักสตูรเรยีนออนไลน์เสรมิความรูพ้ื�นฐานที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจ
ได้แก่ บญัช ีการเงิน การจัดการ การตลาด และสถิติ จัดทําขึ�นโดย
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื�อหาจะ
เป�นการคิดจากโจทยธุ์รกิจที�คิดแบบโซลชูนัมาเพื�อแก้ป�ญหา เน้นเนื�อหา
กระชบั เขา้ใจง่ายและใชไ้ด้จรงิ ผู้เรยีนต้องทําการสมัครสมาชกิบนหน้า
เว็บไซต์ก่อนเพื�อเริ�มต้นใชง้าน 

เว็บไซต์: https://space.cbs.chula.ac.th/ 
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน

6
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ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

CMU MOOC
เป�นการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเป�ดสาํหรบับุคคลทกุเพศ
ทกุวัย ไม่จํากัดวุฒกิารศึกษา เขา้มาเรยีนรูเ้นื�อหาที�นา่สนใจกับคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่CMU MOOC มีการพฒันาสื�อ
ออนไลน์ กว่า 30 กระบวนวิชา ตอบโจทยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวิีต Lifelong
Education เหมาะกับ นักเรยีน นักศึกษา คนที�กําลังทํางาน หรอื
ประชาชนทั�วไป ที�ต้องการหาความรูเ้พื�อไปใชต่้อยอดในการเรยีนหรอื
ทํางาน 

เว็บไซต์: https://mooc.cmu.ac.th/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน

9

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Mahidol University Extension
ระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension
(MUx) เป�ดโอกาสให้ทุกคนที�สนใจได้เขา้ถึงความรูผ้า่นเทคโนโลยกีาร
เรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีวิชาให้เลือกหลากหลายจากคณะและ
สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั�งยงัมีวิชาที�เกี�ยวขอ้งกับ Digital Literacy และ
Communication Literacy ซึ�งนับเป�นทักษะที�นา่เรยีนรู ้และจําเป�นอยา่ง
ยิ�งสาํหรบันักเรยีนในยุคดิจิทัล

เว็บไซต์: https://mux.mahidol.ac.th/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน

8

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

เว็บไซต์

• Online Employability Resources for YouthUNICEF Page 6

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

https://skillshop.withgoogle.com/
https://mooc.cmu.ac.th/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://mux.mahidol.ac.th/


เริ�มต้นตั�งแต่ 299 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

Course Square
Course Square เป�นแพลตฟอรม์รวมคอรส์ออนไลน์ที�หน้าตาเรยีบง่าย
สามารถเลือกเรยีนได้ตามหมวดหมู ่ได้แก่ เตรยีมสอบ เนื�อหาในห้องเรยีน
ภาษา ไอทีและซอฟท์แวร ์ธุรกิจและการทํางาน และไลฟ�สไตล์ ระบบการ
เรยีนการสอนของ Course Square ถูกออกแบบมาอยา่งดีและทันสมัย

เว็บไซต์: https://www.coursesquare.co/site/index
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย 

10
เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
(iOS)

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

มค่ีาใชจ่้าย

แอปพลิเคชัน
(Playstore)

ราคาเริ�มต้นตั�งแต่ 990 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

UCourse
Ucourse เป�นอีกแพลตฟอรม์ที�ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ได้นา่เรยีนและนา่
ใชง้าน หน้าตาของ LMS (Learning Management System) สวยงาม ใช้
งานง่าย หมวดรายวิชาของ Ucourse มีหลากหลาย ครอบคลมุตั�งแต่การ
เงิน การลงทุน อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกิจ การตลาด การพฒันาตัวเอง
คอมพวิเตอร ์ภาษา การถ่ายภาพ ไปจนถึงเรื�องชวิีต เชน่ แมแ่ละเด็ก
สขุภาพ ไลฟ�สไตล์ ฯลฯ แต่ทั�งนี�ยงัมีอีกหลายหมวดหมูที่�ยงัไมมี่คอรส์เรยีน
หรอืมีคอรส์เรยีนจํานวนไมม่ากนัก เน้นไปที�การลงทนุมากกว่าวิชาเชงิ
ทักษะ

เว็บไซต์: https://www.ucourse.co/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไมมี่ค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย 
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เริ�มต้นตั�งแต่ 1,490 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

สคลูดิโอ
Skooldio คอรส์เรยีนออนไลน์และเวิรก์ชอปพฒันาทักษะ เพื�อเพิ�มทักษะ
ให้พรอ้มแขง่ขนัในยุคดิจิทัล ผา่นคอรส์เรยีนออนไลน์ เวิรก์ชอป หรอื
bootcamp ที�ผสมผสานการเรยีนรูด้้วยเนื�อหาที�อัดแนน่ และเน้นการ
ลงมือทําโปรเจคจรงิ โดยคอรส์ของสคลูดิโอครอบคลมุ Business, Data,
Design และ Technology ทําคอรส์ออกมาหลากหลายและมีหน้าตานา่
เรยีนอีกด้วย

นอกจากนี� สคูลดิโอยงัเป�นแอปพลิเคชนัที�ชื�อ Learn Anywhere
แอปพลิเคชนัที�ตอบโจทยไ์ลฟ�สไตล์ของนักเรยีน ให้สามารถเรยีนคอรส์
ต่าง ๆ แบบออนดีมานด์ (OnDemand) สะดวกทุกที�ทกุเวลา บนอุปกรณ์
มือถือที�ผู้เรยีนมี

เว็บไซต์: https://www.skooldio.com/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)

แอปพลิเคชนั (Mobile application)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses) และการทําเวิรก์ชอป 
 (Workshop)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย 
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เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
Learn Anywhere by

Skooldio (iOS)ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

มค่ีาใชจ่้าย

แอปพลิเคชัน
Learn Anywhere by

Skooldio (Playstore)
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เริ�มต้นตั�งแต่ 890 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

S Learning
ศูนยร์วมความรู ้และขอ้มูลเกี�ยวกับการเรยีนรูด้้านต่าง ๆ เพื�อตอบรบักับ
แนวโน้มความต้องการหาขอ้มูลด้านการเรยีนรูข้องคนไทยในรูปแบบ
Mobile Learning โดยมีอุปกรณ์สาํคัญ คือ สมารท์โฟน แท็บเล็ต และ
คอมพวิเตอร ์มีคอรส์การเรยีนรูก้ว่า 150 คอรส์ จากอาจารยผู้์สอนกว่า
รอ้ยท่าน

เว็บไซต์: https://learning.sanook.com/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไม่มีค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย 

เว็บไซต์

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย
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ราคาเริ�มต้นตั�งแต่ 990-5,000+ บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

Talad Panya
ตลาดป�ญญา แหล่งรวมความหลากหลายของวิชาความรูที้�จะชว่ยเสรมิใน
อาชพีของผู้เรยีน โดยเน้นรูปแบบการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ ผา่นสื�อวีดีโอ
และอื�น ๆ เป�นแพลตฟอรม์สาํหรบัคนที�อยากหารายได้ เพราะมีคอรส์
เรยีนมากมายหลายคอรส์ พฒันาทักษะเพื�อเพิ�มรายได้ ตัวอยา่งหมวดหมู่
อยา่งเชน่ หุ้น ธุรกิจและการเงิน การนําเขา้-สง่ออกสนิค้า การตลาด
ออนไลน์ การเป�นวิทยากร รายได้เสรมิ รวมไปถึงทักษะดิจิทัล เชน่ Web
Programmimg ไอทีและออกแบบกราฟฟ�ก เป�นต้น 

เว็บไซต์: https://taladpanya.com/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย
ค่าใชจ่้าย: มีทั�งวิชาที�ไมมี่ค่าใชจ่้าย และวิชาที�มีค่าใชจ่้าย

15

เว็บไซต์

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

มค่ีาใชจ่้าย
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ค่าใชจ่้าย: ค่าสมาชกิ เริ�มต้นที� 1,700 บาท (3 เดือน)

Your Next U
Your Next U เป�นสถาบันอบรมที�มุง่เน้นคอรส์แนวการพฒันาตนเองและ
Soft Skills แต่สาํหรบัคอรส์ออนไลน์นั�น จะมีคอรส์ที�เป�นทักษะแหง่ยุค
มากขึ�น เชน่ Data Analytics, Digital Marketing, Online Advertising,
Design Thinking เป�นต้น แต่คอรส์แนว Soft Skills ก็ยงัมี เชน่ การใช้
ความคิดสรา้งสรรค์ การคิดเชงิวิพากษ์ (Cognitive Thinking) เป�นต้น 

เว็บไซต์: https://www.yournextu.com/th/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

14

เว็บไซต์

มค่ีาใชจ่้าย

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

https://skillshop.withgoogle.com/
https://taladpanya.com/
https://taladpanya.com/
https://www.yournextu.com/th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81


ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

E-Academy
E-Learning สาํหรบัผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ จัดทําโดยกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสตูรฝ�กอบรม (ออนไลน์) สถาบนัฝ�กพฒันาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม ่หรอื New Economy Academy (สถาบนัฝ�กอบรมการค้า
ระหว่างประเทศ) กรมสง่เสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
มีหลักสตูรให้เลือกหลากหลาย เชน่ การค้ายุคใหม ่เทคโนโลยกีารค้า 
ความรูด้้าน eCommerce ความรูด้้านการสง่ออกและการเจาะตลาดต่าง
ประเทศ เป�นต้น

เว็บไซต์: https://e-academy.ditp.go.th/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน

17

ไมม่ค่ีาใช้จ่าย

เว็บไซต์
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ค่าใชจ่้าย: เริ�มต้นตั�งแต่ 990 บาท ขึ�นอยูกั่บโปรโมชนั ณ ขณะนั�น

Future Skill
เป�นอีกเว็บไซต์ที�รวมสกิลของคนยุคใหม ่สมชื�อ “FutureSkill” โดย
เว็บไซต์มี 3 หมวดหมู่หลักด้วยกัน ได้แก่ Creative, Technology และ
Business มีบทเรยีนมากมาย เชน่ Agile process, Blockchain, การขาย
ของบน YouTube, การออกแบบ Character, Storytelling, UX/UI, 
การสรา้ง Mobile Application, Python, การสรา้ง Chatbot และการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

เว็บไซต์: https://futureskill.co/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

16

มค่ีาใช้จ่าย

เว็บไซต์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

https://skillshop.withgoogle.com/
https://e-academy.ditp.go.th/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://futureskill.co/
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ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

Thai MOOC
Thai MOOC คือระบบการศึกษาแบบเป�ดที�นักเรยีน นิสติ นักศึกษาและ
ประชาชนทั�วไปสามารถเขา้เรยีนผ่าน อินเทอรเ์น็ตได้โดยไมมี่เงื�อนไขใด ๆ
มาเป�นข้อจํากัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบยีนเรยีน ไมต้่องสอบเขา้ และไมมี่
การจํากัดจํานวนรบั เป�นแหล่งรวมคอรส์ความรูต่้าง ๆ ทั�งความรูทั้�วไป
เชน่ ภาษามลายู การชะลอวัย ผ้าบาติก Big Data วงจรไฟฟ�า สื�ออาเซยีน
การท่องเที�ยวชุมชน  ฯลฯ และความรูเ้กี�ยวกับการประกอบอาชพี เชน่
การปลกูพืชเบื�องต้น การบรหิารรา้นค้าปลีก Storytelling การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์ั�นพื�นฐาน ฯลฯ 

เว็บไซต์: https://thaimooc.org/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบตัร:          ไม่มี แต่ ผู้เรยีนสามารถเก็บประวัติและผลการ
เรยีนเพื�อไปใชป้ระโยชน์ เชน่ การสอบเทียบโอน

ไมม่ค่ีาใช้จ่าย

เว็บไซต์

18

 

Digital Skill
เป�นเว็บไซต์ที�รวมความรูแ้ละทักษะดิจิทัลไว้มากที�สดุอีกหนึ�งเว็บไซต์ มี
เนื�อหาตั�งแต่พื�นฐาน ลงมือทํา หรอืเทคนิคในขั�นสงู ความรูเ้รื�องดิจิทัลที�
อาจเคยหาได้เฉพาะจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ไมมี่ให้เห็นในเว็บไซต์อื�น
ของไทย แต่สามารถพบเจอได้ในเว็บไซต์นี� ที�สาํคัญคือไมมี่ค่าใชจ่้าย
พรอ้มได้ใบรบัรอง (Certificate) อีกด้วย

เว็บไซต์: https://course.digitalskill.org/
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

เว็บไซต์

ไมม่ค่ีาใชจ่้าย

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

https://skillshop.withgoogle.com/
https://thaimooc.org/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://skillshop.withgoogle.com/
https://course.digitalskill.org/


UNITE FOR CHILDREN
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กรมพฒันาฝ�มือแรงงาน
กรมพฒันาฝ�มือแรงงาน เป�ดคอรส์ให้เรยีนออนไลน์ฟรถึีง 15 อาชพี ได้แก่
ชา่งซอ่มรถจักรยานยนต์ ชา่งซอ่มรถยนต์ ชา่งเชื�อมไฟฟ�า ชา่งซอ่มเครื�อง
รบัโทรทัศน์ การตรวจซอ่มโน้ตบุก๊และไมโครคอมพวิเตอร ์การประกอบ
อาหารไทย ชา่งขบัรถยก ชา่งเครื�องปรบัอากาศ ชา่งเชื�อมอารก์โลหะด้วย
มือ อาชพีอิสระ วิธทํีาดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารตัน์) วิธกีารป�� นโอ่งซเีมนต์
การผนึกรูปภาพบนชิ�นงานไม้ ชา่งพน่สรีถยนต์ ชา่งไฟฟ�าอาคาร ภาษา
ญี�ปุ�น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ 

เว็บไซต์: http://161.82.246.166/~a7/dsdtraining.php
สามารถเขา้ถึงผา่น:          เว็บไซต์ (Web browser)
วิธกีารสอน: บทเรยีนออนไลน์ (Online courses)
ประกาศนยีบัตร:          ได้รบัประกาศนียบตัร เมื�อผา่นการประเมิน
ภาษาที�ใช:้ ภาษาไทย

20

ไมม่ค่ีาใช้จ่าย

เว็บไซต์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2021

https://skillshop.withgoogle.com/
http://161.82.246.166/~a7/dsdtraining.php


แหล่งหางาน
ออนไลน์

ONLINE JOBS AND
INTERNSHIPS
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ด้วยเทคโนโลยปี�จจุบัน ทําให้เกิดประเภทงานหลากหลายรูปแบบมากขึ�นบทอินเทอรเ์น็ต และเป�นงานที�วัยรุน่
นักเรยีน นักศึกษา และเยาวชนสามารถทําและหารายได้จากที�บา้น (Work From Home) ตัวอยา่งงานเหล่านี�
ได้แก่ งานเขียนบทความหรอืนิยาย งานรบัตรวจต้นฉบบั งานแปลเอกสาร งานกรอกขอ้มูล งานออกแบบ
สื�อออนไลน์ต่าง ๆ เชน่ อินโฟกราฟ�ก แบนเนอร ์โลโก้ ฯลฯ งานแต่งและตัดต่อภาพ งานผู้ดแูลบญัชโีซเชยีลมีเดีย
บล็อกเกอร ์และติวเตอรอ์อนไลน์ ซึ�งตัวอยา่งงานที�กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป�นงานที�ทําจากที�ไหนก็ได้ที�มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์เครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต ซอรฟ์แวรที์�เหมาะสม พรอ้มทักษะที�เกี�ยวขอ้งกับเนื�องาน

คณุสมบติัที�ดสีาํหรบัการทํางานออนไลน์

• มีอุปกรณค์อมพวิเตอรแ์ละระบบอินเตอรเ์น็ตที�ดี
• มีทักษะพื�นฐานคอมพวิเตอรแ์ละทักษะอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกับงานที�ทํา
• มีความรบัผิดชอบในหน้าที� สง่งานตรงเวลา
• กระตือรอืรน้ที�จะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
• สื�อสารผา่นชอ่งทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื�อพดูคยุราย
ละเอียดงานได้

1 Fast Work 
https://fastwork.co/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

2 Online Jobs and Internships
แหล่งค้นหางานออนไลน์และสถานที�ฝ�กงาน

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

คํานิยามของงานออนไลน์
งานออนไลน์คือ การทํางานในรูปแบบที�ใชเ้ทคโนโลยกีาร
สื�อสารผา่นเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตเขา้มาชว่ยในการดําเนินงาน
หรอืติดต่อสื�อสารกับลกูค้าหรอืผู้จ้าง งานออนไลน์อาจไมมี่
ขอบเขตในการทํางานที�ตายตัว มักเป�นงานที�จะทําที�ไหนก็ได้
เพียงมีอุปกรณค์อมพวิเตอร ์อินเทอรเ์น็ต และทักษะที�เหมาะ
สมกับงาน นอกจากจะสะดวกสบายแล้ว งานออนไลน์ยงัเหมาะ
กับยุคที�ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสงัคมเชน่ทกุวันนี�อีกด้วย

พื�นที�สื�อกลางออนไลน์ระหว่าง
ฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานให้มาเจอกันได้
ทกุที�ทกุเวลา โดยที�ฟรแีลนซ ์จะ
ใชเ้ว็บไซต์ Fastwork.co เป�น
พื�นที�ในการลงประกาศรบัจ้าง
งาน ในขณะที�ลกูค้าก็สามารถ
เขา้มาค้นหางานของฟรแีลนซ์
ที�ต้องการได้ในที�เดียวกัน

• อาชพีอิสระ (Freelancing)
• งานนอกเวลา (Part time)
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(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

2 FriendlyFreelance
https://friendlyfreelance.
com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

ศูนย์กลางฟรแีลนซส์าํหรบัหา
งาน ฝากประวัติ ประกาศงาน
ทั�วประเทศไทย

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

เว็บไซต์หางานฟรแีลนซ์

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk013Nkn_lDpw57CQ3fZ0NLDFXjqlig:1624565346141&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLzPvCibHxAhXvwjgGHTgVDisQkeECKAB6BAgBEDA
https://fastwork.co/
https://fastwork.co/
https://friendlyfreelance.com/


4 Thai Freelance Agency
https://www.thaifreelanceage
ncy.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

Freelancer
https://www.freelancer.co.th/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

FreelanceBay
https://www.freelancebay.com

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานให้มาเจอกันได้
ทกุที�ทกุเวลา โดยที�ฟรแีลนซจ์ะ
ใช้เว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

เว็บไซต์เเหล่งรวมงานฟรเีเลนซ,์
งาน Full Time, งาน Part Time,
หาฟรเีเลนซม์าทํางาน รวบรวม
Freelance คุณภาพทั�วไทย

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานให้มาเจอกันได้
ทกุที�ทกุเวลา โดยที�ฟรแีลนซจ์ะ
ใช้เว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

• อาชพีอิสระ (Freelancing)5

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

3
เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

เว็บไซต์หางานฟรแีลนซ์ (ต่อ)

Page 15 • Online Employability Resources for YouthUNICEF 

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021
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7 งานเยี�ยม
https://nganyiam.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานโดยที�ฟรแีลนซ์
จะใชเ้ว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

เว็บไซต์หางานฟรแีลนซ ์(ต่อ)

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานโดยที�ฟรแีลนซ์
จะใชเ้ว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)
• การฝ�กงาน (Internship)

Thailand Freelance
https://www.thailand-
freelance.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

6

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)
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แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

8 Fiverr
https://www.fiverr.com/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แหล่งศูนยก์ลางที�รวบรวมฟรี
แลนซ์ทั�วโลก ผู้ใชส้ามารถสมัคร
สมาชกิได้ฟรไีมมี่ค่าใช้จ่ายใด ๆ
เป�นพื�นที�ให้ฟรแีลนซที์�มีความ
สามารถได้มาประกาศรบังานที�
ตรงความสามารถของตนเอง
และผู้ว่าจ้างก็สามารถมาหาฟรี
แลนซ์ที�น่าเชื�อถือได้อีกด้วย

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

9 UpWork
https://www.upwork.com/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

10 Guru
https://www.guru.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานให้มาเจอกันได้
ทกุที�ทกุเวลา โดยที�ฟรแีลนซจ์ะ
ใช้เว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงาน โดยที�ฟรแีลนซ์
จะใช้เว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• อาชพีอิสระ (Freelancing)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

เว็บไซต์หางานฟรแีลนซ์ (ต่อ)
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แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021
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11 Freelancer
https://www.freelancer.com

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

เป�นพื�นที�สื�อกลางออนไลน์
ระหว่างฟรแีลนซแ์ละผู้ที�มีความ
ต้องการจ้างงานให้มาเจอกันได้
ทกุที�ทกุเวลา โดยที�ฟรแีลนซจ์ะ
ใชเ้ว็บไซต์เป�นพื�นที�ในการลง
ประกาศรบัจ้างงาน ในขณะที�
ลูกค้าก็สามารถเขา้มาค้นหางาน
ของฟรแีลนซที์�ต้องการได้ในที�
เดียวกัน 

• อาชพีอิสระ (Freelancing)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

เว็บไซต์หางานฟรแีลนซ์ (ต่อ)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน
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12 Linkedin
https://th.linkedin.com/jobs/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

LinkedIn เป�นเบอรห์นึ�งของ
แหล่งผู้สมัครงานในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้ จากการ
เป�นแหล่งเครอืขา่ยการ
ทํางาน การหางาน และการ
สํารวจอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

เว็บไซต์หางาน ประเภทงานประจํา

indeed
https://th.indeed.com/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

CAREERJET
https://www.careerjet.in.th/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

เว็บไซต์สาํหรบัหางานที�
เหมือน Search Engine ชว่ย
ให้การค้นหางานบน
อินเทอรเ์น็ตง่ายขึ�น ระบบจะ
ทําการค้นหาจากแหล่งขอ้มูล
ขนาดใหญแ่ละหลากหลาย
เว็บไซต์ แล้วนํามาแสดงผล
เว็บไซต์มีเครอืขา่ยมากกว่า
90 ประเทศทั�วโลก 

เว็บไซต์หางานยอดนิยม ใช้
ระบบแบบ Search Engine
เพื�อมอบการเขา้ถึงโพสต์
ตําแหนง่งาน และทําให้การ
ค้นหางานง่ายขึ�น ไม่มีค่าใช้
จ่ายใด ๆ มีแอปพลิเคชนัที�ใช้
งานง่าย

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

14

13

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)
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แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021
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18 JobBKK
https://www.jobbkk.com/home

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

17 JobThai
https://www.jobthai.com/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

16 Adecco
https://adecco.co.th

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

15 JobsDB
https://th.jobsdb.com/th/th

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

เว็บไซต์งานชั�นนําที�มีเครอืขา่ยที�
แขง็แกรง่ในหลายประเทศทั�ง
ฮ่องกง อินโดนีเซยี มาเลเซยี
ฟ�ลิปป�นส ์สิงคโปร ์และ
ประเทศไทย

ผู้นําด้านการสรรหาและการจัด
จ้างพนักงาน เป�นแหล่งรวบรวม
งานทกุสายอาชพี พรอ้มบรกิาร
ให้คําปรกึษาแก่บุคคลทั�วไป

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

เว็บไซต์หางาน ประเภทงานประจํา (ต่อ)

Page 20• Online Employability Resources for YouthUNICEF 

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://www.jobbkk.com/home
https://www.jobthai.com/
https://www.jobthai.com/
https://adecco.co.th/
https://fastwork.co/
https://th.jobsdb.com/th/th


22 Manpower Thailand
https://www.manpowerthailan
d.com/tris/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

21 WorkVenture
https://www.workventure.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

19 JOBTOPGUN
https://www.jobtopgun.com/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

20 PASONA THAILAND
https://pasona.co.th/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

Page 16

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

เว็บไซต์หางาน ประเภทงานประจํา (ต่อ)
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24 ThaiJob
https://www.thaijob.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

23 OS Recruitment
https://www.outsourcing-
thai.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

25 Jobthaiweb.com
https://www.jobthaiweb.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

JobTH.com
https://www.jobth.com/

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)26

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)
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29 Job North Thailand
https://www.jobnorththailand.
com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

28 JOBPUB
https://www.jobpub.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

27 ThaiBestJobs.com
https://www.thaibestjobs.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพ ได้
รบัเครื�องหมายรบัรองมาตรฐาน
ความนา่เชื�อถือ โดยกรมธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณชิย์ 2 ป�
ซ้อน

แหล่งรวมงานทั�ง
Offline/Online ทกุสายอาชีพใน
ภาคเหนือของประเทศไทย

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
• การฝ�กงาน (Internship)

เว็บไซต์หางาน ประเภทงานประจํา (ต่อ)
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https://fastwork.co/
https://www.thaibestjobs.com/


แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

30 เด็กฝ�กงาน
เด็กฝ�กงาน.com

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

เด็กฝ�กงาน.com เว็บหาที�ฝ�กงาน
สําหรบันักศึกษาที�หาที�ฝ�กงาน
งานพารท์ไทม์ และงานประจํา
สําหรบัเด็กจบใหม ่อัปเดตงาน
ทกุวัน สามารถเลือกสถานที�
ฝ�กงานได้จากตําแหนง่งาน สถาน
ที�และบรษัิท 

• งานนอกเวลา (Part time)
• การฝ�กงาน (Internship)

Daywork
https://www.daywork.co/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

Tutora  
https://www.tutora.app/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แอปพลิเคชัน Tutora เป�นการ
นําเทคโนโลยีมาชว่ยพฒันาใน
ด้านการศึกษาและเป�ดโอกาสให้
นักเรยีนได้เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
การเรยีนการศึกษาได้แบบใกล้
ชดิมากยิ�งขึ�น เป�นสื�อกลาง
นักเรยีนกับติวเตอร์

ตลาดงานพารท์ไทม์สาํหรบั
นักเรยีนนักศึกษา โดยสามารถ
ค้นหางานได้จากตําแหนง่งาน
และประเภทงาน 

• งานนอกเวลา (Part time)

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)32

31

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

33 Part Time Pantip
http://www.parttimepantip
.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

เว็บไซต์รวมงาน Part time และ
งานพเิศษ

• งานนอกเวลา (Part time)
• การฝ�กงาน (Internship)

เว็บไซต์หางาน ประเภทงานพารท์ไทมแ์ละสถานที�ฝ�กงาน

Page 24• Online Employability Resources for YouthUNICEF 

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://xn--12cas3c2av3m3a0g7c.com/
https://www.daywork.co/
https://fastwork.co/
https://www.tutora.app/
https://fastwork.co/
http://www.parttimepantip.com/


แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน
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เว็บไซต์หางานสาํหรบังานพฒันาซอรฟ์แวร์

34 Job NOW
https://jobnow.work/th/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

แหล่งรวมงานสาํหรบันักพฒันา
ซอฟต์แวร์

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)

35 โปรแกรมเมอรไ์ทย
https://www.thaiprogramme
r.org/jobs/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานสาํหรบันักพฒันา
ซอฟต์แวร์

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://jobnow.work/th/
https://www.thaiprogrammer.org/jobs/


36 Thai NGO
http://www.thaingo.org/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานจากองค์กรภาครฐั
และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)
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แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

เว็บไซต์หางานในองค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร

http://www.thaingo.org/
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แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

เว็บไซต์หางานราชการ-รฐัวิสาหกิจ

37 ThaiJobsGov.com
https://www.thaijobsgov.com

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ

• งานเต็มเวลา (Full time)

38 หางานราชการ
https://www.หางานราชการ.net/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ สามารถเลือกดูเป�นราย
จังหวัดได้

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://www.thaijobsgov.com/
https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/


41 เป�ดสอบทเูดย์
http://perdsorbtoday.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

หางานราชการ.space
https://หางานราชการ.space/

งานราชการ
https://www.ratchakarnjobs.com

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

รวมงานราชการ งานรฐัวิสาหกิจ
งานบรษัิท และอื�น ๆ

แหล่วงรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ สามารถเลือกดเูป�นราย
จังหวัดได้

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ

• งานนอกเวลา (Part time)
• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานเต็มเวลา (Full time)

40
เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

39

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด iOS)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน
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เว็บไซต์หางานราชการ-รฐัวิสาหกิจ (ต่อ)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

http://perdsorbtoday.com/
https://fastwork.co/
https://xn--12clj3d7bc4c0cbcc.space/
https://www.ratchakarnjobs.com/


44 ประกาศผลสอบ.com
https://www.ประกาศผล
สอบ.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

สอบราชการ
https://www.sobrachakan.com

งานราชการ 108
https://www.job-108.com/

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ สามารถเลือกดูตามวุฒิ
การศึกษาได้

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ สามารถเลือกดเูป�นราย
จังหวัดได้

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ

• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานเต็มเวลา (Full time)

42
เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

43
เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน
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เว็บไซต์หางานราชการ-รฐัวิสาหกิจ (ต่อ)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/
https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/
https://www.sobrachakan.com/
https://www.job-108.com/


47 สํานักงานก.พ.
https://job.ocsc.go.th/

เว็บไซต์ (Web browser)
แอปพลิเคชัน (Mobile application)

46 งานราชการฟรี
https://งานราชการฟร.ีcom/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

สมัครด่วน
http://สมคัรด่วน.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

แหล่งรวมงานราชการ งาน
รฐัวิสาหกิจ งานครู งาน
มหาวิทยาลัย งานสาธารณสขุ
และงานราชการท้องถิ�น

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งรวมงานราชการ งาน
รฐัวิสาหกิจ งานบรษัิท และอื�น ๆ

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ 

• งานเต็มเวลา (Full time)

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

45

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)
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(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
iOS)

(สแกนเพื�อดาวน์โหลด
Playstore)
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เว็บไซต์หางานราชการ-รฐัวิสาหกิจ (ต่อ)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://job.ocsc.go.th/
https://xn--12clj3d6avcb2kcc3b.com/
http://xn--42c6ap3alzq1d8l.com/


50 sobrajakan.com
https://sobrajakan.com/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

งานราชการ.net
https://www.งาน
ราชการ.net/

แหล่งรวมงานราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างชั�วคราวของ
ภาครฐัฯ สามารถเลือกดเูป�นราย
จังหวัดได้

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งรวมขา่วรบัสมัครงาน
ราชการมากกว่า 10,000 อัตรา 

• งานเต็มเวลา (Full time)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ คําอธิบาย ภาษา รูปแบบการจ้างงาน

เว็บไซต์ (Web browser)

49

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)
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48 เป�ดสอบราชการ
https://www.เป�ดสอบ
ราชการ.com/job

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

แหล่งรวมงานราชการ งาน
รฐัวิสาหกิจ งานบรษัิท และอื�น ๆ

• งานเต็มเวลา (Full time)

เว็บไซต์หางานราชการ-รฐัวิสาหกิจ (ต่อ)

แหล่งค้นหางานออนไลน์ 2021

https://sobrajakan.com/
https://sobrajakan.com/
https://www.xn--12clj3d7bc4hcc.net/
https://www.xn--12clj3d7bc4hcc.net/
https://www.xn--12cr3ayd4cc5c1a6ccp8m.com/job/
https://www.xn--12cr3ayd4cc5c1a6ccp8m.com/job/


3
งานอาสา

สมัคร

VOLUNTEERING
OPPORTUNITIES
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การเป�นอาสาสมัครหรอืการมีจิตอาสา (Volunteer Spirit) คือการให้ความรว่มมือ ลงแรง
ทําประโยชน์เพื�อสว่นรวม โดยสละสิ�งที�เรามีอยู ่ไมว่่าจะเป�น เวลาหรอืแรงงาน เพื�อชว่ย
แบง่เบาป�ญหาที�เกิดขึ�นในสงัคม จิตสาธารณะที�เห็นอกเห็นใจผู้อื�นและสงัคมตรงนี�เองที�
เราเรยีกกันว่าจิตอาสา จิตอาสาไม่มีการแบง่กั�นที�วัย การศึกษา เพศ อาชพี ฐานะ เชื�อ
ชาติ หรอืศาสนา ใครก็สามารถเป�นจิตอาสาได้

3 Volunteering Opportunities
งานอาสาสมคัร

งานอาสาสมัครมคีวามสําคัญอยา่งไร
จิตอาสาคือการให้ความรว่มมือ ใชแ้รงกาย แรงใจ แรงสมอง และใชเ้วลาว่างที�ตนมีเพื�อ
เผื�อแผ่ประโยชน์ให้กับสว่นรวม ชว่ยลด "อัตตา" หรอืการเอาตนเองเป�นใหญล่ง ชว่ยให้
มองเห็นสงัคมในมุมมองใหม่ ๆ มากขึ�น จึงนับว่าเป�นกิจกรรมที�เหมาะสมอยา่งยิ�งกับเด็ก
วัยรุน่และเยาวชน เพราะจะเป�นการปลกูฝ�งจิตสาธารณะและการเอื�อเฟ�� อกันให้กับ
เยาวชนตั�งแต่ยงัอยูใ่นวัยเยาว์ สงัคมที�ผู้เยาว์เติบโตกลายมาเป�นผู้ใหญที่�มีจิตสาธารณะ
จะชว่ยทําให้ภาพรวมของสงัคมกลายเป�นสงัคมที�นา่อยูม่ากขึ�น

นอกจากนี� งานอาสาสมัครยงัชว่ยเพิ�มทักษะทางสงัคม (Soft Skills) ให้กับอาสาสมัคร
ซึ�งล้วนแล้วแต่เป�นทักษะที�ใชใ้นการปฏิสมัพนัธกั์บผู้คน ไมว่่าจะเป�นทักษะการสื�อสาร
การทํางานเป�นทีม การทํางานรว่มกับผู้อื�น การแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้า การเป�นผู้ฟ�งที�ดี
การคิดวิเคราะห์ และใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ ฯลฯ
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1 IAmUnicef
https://www.unicef.org/thailan
d/th/i-am-unicef

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

ภาษา:

2 จิตอาสาออนไลน์
https://www.uncommonunique.com

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

จิตอาสาออนไลน์ คือตัวกลางในการรวบรวม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านจิตอาสาและพัฒนาสังคม
รวมถึงแคมเปญรณรงค์ ฯลฯ ที�สง่ผลเชิงบวกต่อ
การพัฒนาสังคม แบง่งานอาสาเป�นหมวดหมู่
ต่าง ๆ ที�ง่ายต่อการค้นหา ผู้เข้ารว่มกิจกรรมจิต
อาสาออนไลน์สามารถขอการรับรองเกียรติบัตร
ที�ระบุชั�วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้

ภาษา:

'I Am UNICEF' คือโครงการงานอาสาสมัคร
จากยูนิเซฟ ประเทศไทย ที�มีเป�าหมายในการ
เปลี�ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย นอกจากแคมเปญต่าง ๆ จาก
ยูนิเซฟ ยูนิเซฟยังเป�ดโอกาสให้คุณผลักดัน
ประเด็นต่าง ๆ เพื�อเป�นกระบอกเสียงให้กับ
เด็กและเยาวชนได้อีกด้วย
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งานอาสาสมัคร 2021

https://www.unicef.org/thailand/th/i-am-unicef
https://www.uncommonunique.com/


5 Help the Helpers ความดสีง่ต่อได้
https://www.helpthehelpers.in.th/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

Help the Helpers เป�นเว็บไซต์รวมงานอาสาสมัคร เว็บไซต์อ่านง่าย สามารถกดดูราย
ละเอียดเพิ�มเติมของงานอาสาได้จากหน้าเว็บไซต์

ภาษา:

4 ธนาคารจิตอาสา
https://www.jitarsabank.com/home

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

ธนาคารจิตอาสาเป�นธนาคารรับฝากเวลา (TimeBank) เริ�มต้นด้วยการสมัครสมาชิก และ
ระบุจํานวนเวลาที�อาสาสมัครจะทํางานอาสา โดยเว็บไซต์มีระบบคัดเลือกและแนะนํา
(matching) งานอาสาที�ตรงกับความสนใจ และทักษะที�แต่ละคนทําได้ เพื�อให้อาสาสมัครได้
ใช้เวลาอยา่งมีคุณค่า ตามกําลังความสามารถอยา่งเต็มที� 

ภาษา:

3 มูลนิธิอาสาสมคัรเพื�อสังคม
https://www.thaivolunteer.org

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

รวบรวมงานอาสาสมัครหลายโครงการ เชน่ โครงการอาสาสมัครนักสิทธมินุษยชน โครงการ
พลเมืองอาสา โครงการอาสาสมัครเพื�อสังคมรว่มสร้างชุมชนยั�งยืน (อาสาคืนถิ�น) โครงการ
อาสาสมัครนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นรว่ม (PAR) โครงการครูอาสาเพื�อการศึกษาทาง
เลือก โครงการอาสาสมัครนักสื�อสารสิทธมินุษยชน  โครงการพัฒนาคนรุน่ใหม่เพื�อการ
เปลี�ยนแปลงสังคม ฯลฯ

ภาษา:
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6 เครอืขา่ยจิตอาสา
http://www.volunteerspirit.org/

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

เครือขา่ยจิตอาสามีการดําเนินงานด้านการจัดการอาสาสมัครอยา่งต่อเนื�อง ทั�งใน
สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยความมุ่งมั�นที�อยากเห็นสังคมไทยเป�น
“สังคมแห่งจิตอาสา” ที�มีระบบการจัดการอาสาสมัครที�มีคุณภาพและประสิทธภิาพ

ภาษา:

7 มูลนิธิกระจกเงา
http://www.mirror.or.th/index.php

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

รวมงานอาสาสมัครและนักศึกษาฝ�กงาน
สามารถค้นหางานอาสาสมัครได้จากหน้า
เว็บไซต์ที�มีปฏิทินรายวัน ทําให้ง่ายต่อการ
ค้นหางานอาสาประจําวัน 

ภาษา:

8 UN Volunteers
https://www.onlinevolunte
ering.org/en

เว็บไซต์ (Web browser)

(สแกนเพื�อเข้าเว็บไซต์)

โครงการจิตอาสาที�เป�ดรับอาสาสมัคร
จากทั�วโลก ทั�งงานอาสาสมัครภายใน
ประเทศ อาสาสมัครต่างประเทศ และ
อาสาสมัครออนไลน์

ภาษา:
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แหล่งข้อมูล
ทุนการศกึษา

สาํหรบั
นักเรยีน

SCHOLARSHIPS 
FOR STUDENTS
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หัวขอ้นี�ได้รวบรวมเว็บไซต์ที�มีขอ้มูลเกี�ยวกับการมอบทนุการศึกษาให้นักเรยีนนักศึกษา
กว่า 35 เว็บไซต์ โดยแต่ละองค์กรหรอืหนว่ยงานจะมีเกณฑ์การรบัพจิารณานักเรยีน
นักศึกษาที�เขา้เกณฑ์แตกต่างกันออกไป นอกจากนี�ยงัได้รวบรวมทุนการศึกษาสาํหรบั
นิสติและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอาไว้รวม 15 เว็บไซต์ด้วยกัน ตามด้วยการ
รวบรวมเว็บไซต์สาํหรบัการตามขา่วสารเรื�องทนุการศึกษาทั�งในไทยและต่างประเทศ
จํานวน 10 เว็บไซต์

4 Scholarships for Students
แหล่งขอ้มลูทนุการศกึษาสาํหรบันักเรยีน
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ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ
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ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อุดมศึกษา

อาชีวศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

ทุนมูลนิธิดร.กําจัด
-ปราณ ีมงคลกุล
http://kamchadprane
efoundation.org/

เป�นทุนการศึกษาสาํหรบัค่าครองชพีและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�อง
กับการศึกษาตามความจําเป�น ทนุการศึกษานี�เป�นทนุให้เปล่า
ไมมี่ขอ้ผูกมัดใด ๆ 

1. ระดับอนุบาล – มัธยมต้น เดือนละ 500 บาท และ 2,000
บาท ในเดือนเมษายน เพื�อเป�นค่าใชจ่้ายก่อนเป�ดภาคเรยีน 

2. ระดับมัธยมปลาย เดือนละ 800 บาท และ 2,000 บาท ใน
เดือนเมษายน เพื�อเป�นค่าใชจ่้ายก่อนเป�ดภาคเรยีน

เว็บไซต์ (Web browser)

มูลนิธิรว่มจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื�อ
เยาวชน ใน
พระบรม
ราชนูิปถัมภ์ 
http://www.ruamchit-
normklao.org/index.a
sp

เป�นทุนการศึกษาต่อเนื�องจนจบการศึกษาชั�นสงูสดุในแต่ละ
ระดับ โดยเยาวชนจะได้รบัทุนในแต่ละระดับป�ละหนึ�งครั�ง ดังนี� 

1. ระดับประถมศึกษา/ระดับสามเณร จํานวนเงินทนุป�ละ
3,000 บาท 
2. ระดับมัธยมศึกษาจํานวนเงินทุนป�ละ 4,000 บาท 
3. ระดับอาชวีศึกษา/ระดับอุดมศึกษา จํานวนเงินทนุป�ละ
8,000 บาท 

เว็บไซต์ (Web browser)

1

2

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

โครงการทุนการศึกษามูลนิธ ิEDF เป�นโครงการที�สนับสนุนทนุ
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรยีนยากจนโดยพจิารณาจากความ
ยากจนและความตั�งใจเรยีนเป�นหลัก โดยแบง่ทนุ เป�น 4
โครงการ คือ 

1. โครงการทุนการศึกษา EDF ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ประเภททุนการศึกษาทั�งสิ�น 2 ประเภท คือ 

• ทุนการศึกษาต่อเนื�อง 3 ป� (ม.1-ม.3) จํานวนทนุละ
6,000 บาท/คน และ 
• ทุนการศึกษา 1 ป� จํานวนทุนละ 2,000 บาท/คน/ป� 
 

2. โครงการทุนการศึกษา EDF ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชวีศึกษา เป�นทนุการศึกษา 1 ป� จํานวนทนุละ 5,000
บาท/คน/ป� 

3. โครงการทุนการศึกษา EDF เพื�อเด็กพกิาร เป�นทนุการ
ศึกษา 1 ป�สาํหรบัเด็กพกิาร จํานวนทนุละ 5,000 บาท/คน/ป�

4. โครงการทุนการศึกษาใต้ฟ�าเดียวกัน เพื�อเด็กนักเรยีน
กําพรา้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป�นทนุการศึกษา 1 ป�
จํานวนทนุละ 5,000 บาท/คน/ป�

มูลนิธิกองทนุการ
ศกึษาเพื�อการ
พฒันา (EDF)

https://www.edfthai.
org/?page=scholar

เว็บไซต์ (Web browser)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา

ผู้เรียนที�พิการ

ผู้เรียนที�กําพร้า

3

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

https://www.edfthai.org/?page=scholar


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนการศกึษามลูนิธิ
ทิสโก้เพื�อการกุศล
http://tiscofoundation
.org/thai/conduct3_th.
html

เป�นทุนให้เปล่าสาํหรบันักเรยีนที�กําลังศึกษาอยูช่ั�นประถม
ศึกษาป�ที� 5 จนถึงระดับปรญิญาตร ีที�มีฐานะยากจนและต้องมี
เกรดเฉลี�ยตั�งแต่ 1.50 ขึ�นไปสาํหรบัประถมและมัธยมศึกษา
และต้องเป�นผู้ที�ไมไ่ด้รบัเงินกู้จากกองทนุให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา
(กยศ.) หรอื กองทุนเงินกู้ยมืเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) หรอืทนุต่อเนื�องจากหนว่ยงานใด 

มูลนิธฯิ เป�ดรบัแบบฟอรม์ใบสมัครแบบเอกสารและทาง
อินเทอรเ์น็ต ภายในวันที� 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ
ทกุป�

เว็บไซต์ (Web browser)

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

ทุนการศกึษา
นักเรยีนในพระราชา
นุเคราะห์
http://www.psproject.
org/?p=1677

ทนุต่อเนื�องจนสาํเรจ็การศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสตูร
ทกุระดับ) เป�นทนุสง่เสรมิให้นักเรยีนที�จบการศึกษาภาคบงัคับ
แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื�องจากครอบครวัมีฐานะ
ยากจนได้มีโอกาสศึกษาในระดับสงูขึ�นเพื�อให้มีความรู ้ทักษะ
และประสบการณส์าํหรบัใชใ้นการประกอบอาชพีและนํากลับ
ไปพฒันาท้องถิ�น 

ผู้มีสทิธิ�สมัครต้องมีผลการเรยีนเฉลี�ยสะสมทุกระดับ ตั�งแต่
ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 4, 5 และ 6 ไม่ต�ากว่า 2.50

เว็บไซต์ (Web browser)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

4

5
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ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนมูลนิธิเสรมิกล้า
https://www.sermkla.o
rg/

มูลนิธฯิ ได้ดําเนินการชว่ยเหลือในรูปแบบของการมอบทนุ
สนับสนุน โดยแบง่เป�น 2 ประเภท ดังนี� 

1. ทนุสนับสนุนรายบุคคลเพื�อเด็กและเยาวชน ทนุการ
ศกึษา : ทุนเรยีนดีแต่ยากไร ้ทนุเพื�อความเป�นอยู ่: ทนุเด็ก
พิการและทุพพลภาพ, ทุนเด็กที�ต้องการความชว่ยเหลือ
ฉุกเฉิน 

2. ทนุสนับสนุนระดับองค์กร : สถานศึกษา, องค์กรการ
กศุล, กลุ่มกิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์  ทนุสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภค  อุปกรณเ์พื�อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา
และการทํานุบาํรุงสถานศึกษา ทุนสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการเพื�อสาธารณประโยชน์โดยมีกลุ่มเป�าหมายคือเด็ก
และเยาวชนเป�นหลัก 

สาํหรบัทุนสนับสนุนรายบุคคลเพื�อเด็กและเยาวชนเป�นทนุ
สาํหรบัเยาวชนที�มีอายุไมเ่กิน 18 ป�บรบูิรณ ์โดยมีทนุ
ทั�งหมด 3 ประเภท คือ 

1. ทนุการศึกษาเพื�อเด็กเรยีนดีแต่ยากไร ้
2. ทนุเพื�อเด็กพกิาร 
3. ทนุเพื�อเด็กที�ต้องการความชว่ยเหลือฉกุเฉนิ 

เว็บไซต์ (Web browser)

ทุนมูลนิธินวธรรม
https://navathamfou
ndation.com/

ทนุให้เปล่าสาํหรบัเยาวชนหรอืนักเรยีนที�จบการศึกษาใน
ระดับชั�นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับกระกาศนียบตัร
วิชาชพี ระดับกระกาศนียบัตรวิชาชพีชั�นสงู และระดับ
อุดมศึกษา ที�เรยีนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่
ขาดแคลนทุนทรพัย ์โดยมูลนิธฯิ มอบทุนการศึกษาจํานวน
100 ทนุ ทุนละ 5,000 บาท

เว็บไซต์ (Web browser)

6

7

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา
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ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)
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ทุนมูลนิธิพุทธรกัษา
http://buddharaksa.or.
th/

มูลนิธชิว่ยเหลือเด็กที�ขาดโอกาสให้ได้รบัทุนการศึกษา โดยคัด
เลือกเด็กที�มีความเป�นอยูที่�ขดัสนให้ได้รบัโอกาสทางการศึกษา
ต่อ นักเรยีนที�สาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรสามัญจาก
โรงเรยีนที�มูลนิธชิว่ยเหลือ และปรารถนาที�จะศึกษาต่อ มูลนิธิ
พุทธรกัษาจะให้ทนุการศึกษาต่อในระดับที�สงูที�สดุเท่าที�เป�นไป
ได้ นอกจากศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว ยงัมีโครงการ
สนับสนุนให้นักเรยีนทุนมีโอกาสเก็บเกี�ยวประสบการณใ์นต่าง
ประเทศ โดยมูลนิธไิด้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั�น
มัธยมศึกษา ณ ประเทศอินเดีย รวมทั�งสนับสนุนโครงการทนุ
การศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั�น ที�ประเทศสหรฐัอเมรกิา
และโครงการศึกษาต่อในสาธารณรฐัประชาชนจีน

เว็บไซต์ (Web browser)
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อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

ทนุมูลนิธิเอเอฟเอส
ประเทศไทย
https://afsthailand.org
/scholarships/

เว็บไซต์ (Web browser)

ในแต่ละป�มูลนิธเิอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดหาทนุการศึกษา
ให้กับผู้เขา้รว่มโครงการเพื�อสนับสนุน และเป�นการกระจาย
โอกาสให้เยาวชนที�สนใจใฝ�เรยีน ได้รบัโอกาสในการพฒันา
ตนเองอยา่งเท่าเทียมกัน เพื�อไปศึกษาแลกเปลี�ยนวัฒนธรรม
ในต่างประเทศเป�นเวลาหนึ�งป� โดยแบง่ทนุเป�น 3 ประเภทดังนี�

1. ทนุมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจํานวน เพื�อ
สนับสนุนนักเรยีนที�เรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์
2. ทนุการศกึษาจากบรษัิททั�งภาครฐัและเอกชน ทั�งภายใน
และต่างประเทศ ผู้มีสทิธิ�ขอทุนประเภทนี� ต้องเป�นบุตร / ธดิา
ของเจ้าหน้าที� หรอืพนักงานในหนว่ยงานหรอืบรษัิทของ
เจ้าของทนุ 
3. ทนุรฐับาลสหรฐัอเมรกิา เป�นทุนเต็มจํานวนให้แก่นักเรยีน
ไทยมุสลิม ที�มีคณุสมบติัตามที�กําหนดและผ่านการคัดเลือก

9
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

http://buddharaksa.or.th/
https://afsthailand.org/scholarships/


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ป�จจุบัน มูลนิธเิอสซจีีมีนักเรยีนทุนตั�งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปรญิญาตร ีแบง่ออกเป�น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ทนุอาชวีะฝ�มอืชน คนสรา้งชาติ (Skilled Professional
for the Future Scholarship) ทุนการศึกษาเพื�อสนับสนุน
การเรยีนอาชวีะ ให้ผู้เรยีนมีทักษะวิชาชพี อันเป�นฟ�นเฟ�องใน
การพัฒนาประเทศ 
2. ทนุบุตรผูบํ้าเพญ็ประโยชน์ (Social Volunteering
Scholarship) ทนุการศึกษาเพื�อสนับสนุนผู้ทําประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและสงัคม โดยทนุนี�มอบให้แก่บุตรหลานของผู้ที�ทํา
ประโยชน์ให้กับสงัคม เพื�อตอบแทนการทําความดีของบุคคลที�
ทําประโยชน์เพื�อสงัคมเหล่านี� 
3. ทนุนักเรยีนที�มคีวามสามารถเป�นเลิศ เชี�ยวชาญพเิศษ
(Talented and Professional Scholarship) ทนุการศึกษา
เพื�อสนับสนุนผู้ที�มีความสามารถพเิศษต่าง ๆ อาทิ ความ
สามารถด้านกีฬา ด้านการแพทย ์พยาบาล และวิทยาศาสตร ์
4. ทนุนักเรยีนด้อยโอกาส (Underprivileged Scholarship)
ทนุการศึกษาเพื�อสนับสนุนนักเรยีนที�มีความมุง่มั�นตั�งใจศึกษา
เล่าเรยีน แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื�องมาจากความ
ยากจน ขาดแคลนทนุทรพัย ์
5. ทนุความรว่มมอื (Collaborative Scholarship) ทนุการ
ศึกษาเพื�อสนับสนุนการเรยีนระยะสั�นที�มุง่สรา้งทักษะอันนําไป
ใชใ้นการประกอบอาชพี ซึ�งตอบโจทยค์วามต้องการของสงัคม
ในป�จจุบนั

ทุนมูลนิธิเอสซจีี
(SCG)

https://www.scgfounda
tion.org/

เว็บไซต์ (Web browser)

อาชีวศึกษา
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนการศกึษามูลนิธิ
ชว่ยนักเรยีนที�
ขาดแคลน ใน
พระบรม
ราชนูิปถัมภ์
http://mnk.thaiportal.
net/

เป�นทุนการศึกษาสาํหรบัศึกษาในระดับปรญิญาตร ี(ชั�นป�ที� 1
– ชั�นป�ที� 4) หรอืตามหลักสตูรที�ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ
ทกุสาขาวิชา 

ผู้มีสทิธิ�รบัทนุคือนักเรยีนที�กําลังจะจบการศึกษาชั�น
มัธยมศึกษาป�ที� 6 เป�นคนดี มีความขยนัหมั�นเพยีร มีผลการ
เรยีนชั�น ม.4 ม.5 และภาคเรยีนแรกของชั�น ม.6 ไมต่�ากว่า
3.00 แต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์ทนุการศึกษานี�มีมูลค่าไมต่�ากว่า
8,000 บาทต่อป� หรอืแล้วแต่เจ้าของทนุจะเพิ�มให้เป�นราย ๆ
ไป 

ผู้ได้รบัทุนจะได้รบัทนุการศึกษาภาคเรยีนละ 1 ครั�ง โดย
นักเรยีนทนุต้องรายงานผลการเรยีนถึงมูลนิธฯิ เป�นประจําทกุ
ภาคเรยีน ในเดือนมกราคม และกันยายน ของทกุป� มิฉะนั�นจะ
ไมไ่ด้รบัทุนการศึกษาในภาคเรยีนต่อไป

เว็บไซต์ (Web browser)

ทุนมูลนิธิดํารงชยั
ธรรม
http://www.damrongch
aitham.com/dm-web/?
page_id=455

ทนุการศึกษาแก่เยาวชนที�เรยีนดี มีความประพฤติดี แต่
ขาดแคลนทุนทรพัย ์โดยมอบทนุการศึกษาในสายสามัญและ
สายอาชพี ต่อเนื�องตั�งแต่ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. หรอืเทียบเท่า จนระดับปรญิญาตร ีหรอืสงูสดุตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ให้แก่เยาวชนไทยที�ต้องการโอกาส
ทางการศึกษา เป�นทนุให้เปล่า โดยสนับสนุนค่าเล่าเรยีน (จ่าย
ตามจรงิ/ป�) ค่าใชจ่้ายเกี�ยวเนื�องกับการศึกษา ค่าที�พกั ค่าใช้
จ่ายสว่นตัว และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ผู้สมัครต้องมีผลการเรยีน
เฉลี�ยสะสม 5 ภาคเรยีน ไม่ต�ากว่า 3.00 

เว็บไซต์ (Web browser)
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนมูลนิธิทาง สูฝ่�น
ป�� นคนเก่ง
https://www.daf.or.th

ทนุการศึกษาแก่นักศึกษาที�เรยีนดี มีความประพฤติเรยีบรอ้ย
แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์เป�นทุนให้เปล่าในระดับปรญิญาตรี
สาํหรบันักศึกษาที�สามารถสอบผ่านเขา้มหาวิทยาลัยและคณะ
ตามที�มูลนิธฯิ กําหนด (เฉพาะภาคปกติ) ของมหาวิทยาลัยของ
รฐั 4 แห่ง ดังนี� 

1. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์วิทยาเขตรงัสติ 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

โดยทางมูลนิธฯิ จะให้ค่าเทอม ค่าครองชพี และค่าที�พกัแก่ผู้ได้
รบัทุนจนจบปรญิญาตร ีหากสามารถรกัษาเกรดเฉลี�ยสะสมได้
2.75

เว็บไซต์ (Web browser)
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทนุการศึกษาแบบต่อเนื�องจนจบหลักสตูรในระดับนั�น ๆ ตั�งแต่
ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร และระดับปรญิญา
ซึ�งนักเรยีนนักศึกษาหลายคนได้รบัทุนการศึกษาแบบต่อเนื�อง
จนจบการศึกษาเป�นระยะเวลากว่า 12 ป� นักศึกษาสามารถ
ศึกษาได้โดยไมต้่องกังวลเรื�องค่าเทอมและค่าใชจ่่ายต่อเนื�อง
อื�น ๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา การได้รบัทนุจะใชผ้ลการ
เรยีน การเขา้ชั�นเรยีน กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมในการ
เรยีนมาพิจารณาด้วยเชน่กัน มูลค่าทุนของมูลนิธ ิSET มีดังนี� 

• 3,000 บาท ต่อภาคเรยีน สาํหรบันักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
(36,000 บาท สาํหรบัการศึกษาตลอดหลักสตูร 6 ป� ในระดับ
มัธยมศึกษา) 
• 5,000 บาท ต่อภาคเรยีน สาํหรบันักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชพี ใชเ้วลาศึกษา 3 ป� ในระดับ
อาชวีศึกษา (รวม 30,000 บาท) 
• 10,000 บาท ต่อภาคเรยีน สาํหรบันักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั�นสงู ใชเ้วลาศึกษา 2 ป� ในระดับ
อาชวีศึกษา (รวม 40,000 บาท) 
• 10,000 บาท ต่อภาคเรยีน สาํหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรี
หลักสตูร 4 ป� รวม 80,000 บาท สาํหรบันักศึกษาสายครูที�ต้อง
ใชเ้วลาศึกษาตามหลักสตูร 5 ป� จะได้รบัทุนรวม 100,000
บาท

ทุนมูลนิธิกําลังใจ
https://www.gumlung
jai.org/th

ทนุสําหรบันักศึกษาที�มีผลการเรยีนดี มีผลการเรยีนเฉลี�ยใน
ภาคเรยีนที�ผา่นมา 3.00 ขึ�นไป ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทนุ
ทรพัย ์ในป�การศึกษา 2564 นี�มีทนุการศึกษาทั�งสิ�น 25 ทนุ
โดยแบง่เป�น 4 โครงการ ดังนี� 

1. ทนุการศึกษาระดับชั�นมัธยมศึกษา จํานวน 5 ทนุ 
2. ทนุกําลังใจสรา้งครูของชาติ จํานวน 10 ทนุ (ทนุระดับ
ปรญิญาตร)ี 
3. ทนุคุณหมอขอกําลังใจ จํานวน 2 ทุน (ทุนระดับปรญิญาตร)ี 
4. ทนุ Gumlungjai Scholars จํานวน 8 ทนุ (ทนุระดับ
ปรญิญาตร)ี 

เว็บไซต์ (Web browser)

ทุนการศกึษามลูนิธิ
เพื�อเกื�อกูลการศกึษา
ในประเทศไทย SET
http://www.thaistudent
charity.org/

เว็บไซต์ (Web browser)
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ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนมูลนิธิวิชยั ศรี
วัฒนประภา
https://powermag.
kingpower.com/vic
haisrivaddhanaprab
ha

เป�นทุนสาํหรบัเยาวชนที�มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทนุ
ทรพัยแ์ละต้องการศึกษาต่อในระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 และ
ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 หรอื ปวช. ให้จบระดับปรญิญาตรี
โดยเป�นทนุให้เปล่า ไมต้่องชดใชคื้นทนุให้แก่มูลนิธ ิโดยผู้รบั
ทนุการศึกษาต้องรกัษาผลการเรยีนให้ได้ตามเกณฑ์ไมต่�ากว่า
2.50 อยา่งต่อเนื�อง และไมร่บัทุนการศึกษาต่อเนื�องจากหน่วย
งานใด ๆ เชน่ กองทนุเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา (กยศ.) หรอื
กองทนุเงินกู้ยมืเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)เว็บไซต์ (Web browser)

ทุนการศกึษา
มูลนิธิท่านน้อย
เปาโลหติย ์และ
เจ้าพระยามุข
มนตร ี(อวบ
เปาโรหติย)์

เป�นทุนการศึกษาแก่นักเรยีน นิสตินักศึกษา ที�ขาดแคลนทนุ
ทรพัยส์าํหรบันักศึกษามีผลการเรยีนดี ผลการเรยีนครั�งสดุท้าย
เฉลี�ยสะสม 2.50 ขึ�นไป และมีความประพฤติเรยีบรอ้ย ทําตน
เป�นประโยชน์ต่อสงัคม โดยเป�นทนุต่อเนื�อง ทนุละ 10,000
บาทต่อป� และจะต้องรายงานผลการศึกษาทกุภาคเรยีน

ไมมี่เว็บไซต์ทางการ

(สแกนดขู้อมูลทุนเพิ�มเติม)

16

17

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

• Online Employability Resources for YouthUNICEF 

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

https://powermag.kingpower.com/vichaisrivaddhanaprabha


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

เป�นทุนสาํหรบันักเรยีนฐานะยากจนที�กําลังเรยีนอยู่
มัธยมศึกษาป�ที� 1 (เฉพาะนักเรยีนในโรงเรยีนเครอืขา่ย
โครงการรอ้ยพลังการศึกษาเท่านั�น) หรอืมัธยมศึกษาป�ที� 3
(นักเรยีนที�เลือกเรยีนต่อสายอาชพีเท่านั�น) สามารถสมัครเพื�อ
ขอรบัทุนการศึกษาต่อเนื�องจากมูลนิธยุิวพฒัน์ได้ โดยนักเรยีน
ที�ได้รบัคัดเลือกเป�นนักเรยีนทนุของมูลนิธยุิวพฒัน์จะได้รบัทนุ
การศึกษาจนจบชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 หรอื ปวช. 3 

1. ทนุการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ป� โดยนักเรยีน
ทนุจะได้รบัทุนการศึกษาภาคเรยีนละ 3,500 บาท ต่อเนื�องทกุ
ภาคเรยีนจนจบชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 
2. ทนุการศึกษาระบบทวิศึกษา ทนุละ 7,000 บาท/ป� โดย
นักเรยีนทนุจะได้รบัทุนการศึกษาภาคเรยีนละ 3,500 บาท ต่อ
เนื�องทกุภาคเรยีนจนจบชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 หรอื ปวช.3 
3. ทนุการศึกษาสายอาชพี ทุนละ 14,000 บาท/ป� โดย
นักเรยีนทนุจะได้รบัทุนการศึกษาภาคเรยีนละ 7,000 บาท ต่อ
เนื�องทกุภาคเรยีนจนจบชั�น ปวช.3 
4. ทนุการศึกษาพเิศษอื�น ๆ ตามสถานการณ ์เชน่ ทนุการ
ศึกษาสาํหรบันักเรยีนที�ได้รบัผลกระทบจากภัยพบิติัธรรมชาติ
(น�าท่วม สนึามิ), ทุนการศึกษาสายศิลปะ (กรณีที�มีผู้บรจิาค
ต้องการสนับสนุน), ทุนอุดมศึกษา (กรณีที�มีผู้บรจิาคต้องการ
สนับสนุน)

ทุนการศกึษา
มูลนิธิยุวพฒัน์
https://www.yuvaba
dhanafoundation.or
g/th/join/

(สแกนดขูอ้มูลทนุเพิ�ม
เติม)
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เว็บไซต์ (Web browser)

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา

ทุนการศกึษาของ
มูลนิธิจรูญเอื�อชู
เกยีรติ
https://www.cefound
ation.or.th/node/10

การให้ทนุการศึกษาของมูลนิธจิรูญเอื�อชูเกียรติครอบคลมุการ
ศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา
(ปรญิญาตร)ี และการศึกษาสายอาชพี ได้แก่ระดับ ปวช. และ
ปวส. โดยกําหนดคุณสมบติัทั�วไปของผู้รบัทุนไว้ว่า 

1. ผู้รบัทุนเป�นผู้มีภูมิลําเนาอยูน่อกกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 
2. ผู้รบัทุนมีผลการเรยีนดีตามเกณฑ์ที�มูลนิธฯิ กําหนด 
3. สถาบนัที�ผู้รบัทุนต้องการเขา้ศึกษาเป�นสถาบนัของรฐั

เว็บไซต์ (Web browser)
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อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา

Page 49 • Online Employability Resources for YouthUNICEF 

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/
https://www.nstda.or.th/jstp/aboutus/index.html


Page 50

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

โครงการทนุ
นักเรยีนแลก
เปลี�ยนเต็มจํานวน
http://www.yesthaila
nd.org/downloads/20
20/TYES-Y174_2122-
participate.pdf

โครงการทุนแลกเปลี�ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ป�
การศึกษาหรอืประมาณ 10 เดือน เป�นโครงการที�เป�ดโอกาสให้
เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 18 ป� ที�สอบผ่านการคัดเลือก
เป�นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทตู ได้เดินทางไปศึกษาใน
โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที�ได้รบัการรบัรองจากรฐับาล
ของประเทศอุปถัมภ์และอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ใน
ประเทศต่าง ๆ เป�นระยะเวลา 8 สปัดาห์ – 1 ป�การศึกษา

เว็บไซต์ (Web browser)
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มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

• Online Employability Resources for YouthUNICEF 

ทุนมูลนิธิ
สรา้งสรรค์เด็ก
https://std.kpru.ac.t
h/th/scholarship-
data/pdf/

มูลนิธสิรา้งสรรค์เด็ก เป�นหนว่ยงานที�เป�นแหล่งการเรยีนรูแ้ละ
การศึกษาอยา่งต่อเนื�อง ให้กับนักเรยีน นิสติ นักศึกษา เป�น
สถานที�ฝ�กงาน ฝ�กอบรม ตลอดจนการศึกษาหาขอ้มูล ทนุนี�
เป�นทุนสาํหรบันักศึกษาปรญิญาตรทีี�มีผลการเรยีนเฉลี�ยสะสม
ครั�งสดุท้ายไมน้่อยกว่า 2.00 ทนุการศึกษาจํานวน 5,000 บาท
หรอืตามที�มีผู้ประสงค์บรจิาคเงินทนุมากกว่าในรายนั�น ๆ

เว็บไซต์ (Web browser)

21 อุดมศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

https://www.nstda.or.th/jstp/aboutus/index.html
https://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/pdf/01-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.pdf


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

ทุนการศกึษาสโมสร
โรตารหีมากแข้ง
http://www.rotarymag
kang.org/

เป�นทุนการศึกษาที�ให้เปล่าไมมี่ภาระผูกพนัใด ๆ ให้กับ
นักเรยีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที�มีผลการเรยีน
สะสมดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน พอ่แมห่ยา่รา้ง
เป�นโครงการมอบทุนการศึกษาระยะยาว นักเรยีนที�รว่มจนจบ
การศึกษาชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย การให้ทนุต่อเนื�องแบง่
เป�นตามระดับ ดังนี� 

1. ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนต้น ทนุละ 4,000 บาท/ป�การ
ศึกษา โดยแบง่เป�นเทอมละ 2,000 บาท จํานวน 2 เทอม รวม
เป�น 4,000 บาท 
2. ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทนุละ 4,000 บาท/ป�การ
ศึกษา โดยแบง่เป�นเทอมละ 2,000 บาท จํานวน 2 เทอม รวม
เป�น 4,000 บาท

เว็บไซต์ (Web browser)

22
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา
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ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากมลูนิธิ/องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (ต่อ)

http://www.rotarymagkang.org/


ทนุจากรฐับาล

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา มีทุนอยู ่2 ลักษณะ
คือ

ลักษณะที� 1 กยศ. เงินกู้ยมืเพื�อการศึกษา ให้แก่
นักเรยีนหรอืนักศึกษาที�ขาดแคลนทนุทรพัย ์
ลักษณะที� 2 กรอ. เงินกู้ยมืเพื�อการศึกษา ให้แก่
นักเรยีนหรอืนักศึกษาที�ศึกษาในสาขาวิชาที�เป�นความ
ต้องการหลัก 

โดยสนับสนุนค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกับการ
ศึกษา และค่าครองชพี แก่นักเรยีนนักศึกษาที�มีความ
จําเป�นตั�งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชวีศึกษา
และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี�ยระหว่างศึกษาอยู่
และจะต้องชาํระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ป�
โดยกองทนุฯ จะคิดอัตราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1 ต่อป� ระยะ
เวลาผอ่นชาํระคืนทั�งสิ�นไม่เกิน 15 ป� 

กองทุนเงินใหกู้้ยมื
เพื�อการศกึษา
(กยศ.)
https://www.studentlo
an.or.th/

เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั

24

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

Welcome! Please find your seats.

เป�นทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา (เฉพาะระดับปรญิญาตร)ี
ซึ�งศึกษาอยูภ่ายในประเทศไทย โดยเป�ดรบัสมัคร 2 รอบ 

ทนุรอบที� 1 เป�ดรบัสมัครในวันที� 1 มกราคม – 31
มีนาคม และประกาศผลภายใน 30 มิถนุายน

ทนุรอบที� 2 เป�ดรบัสมัครในวันที� 1 กรกฎาคม – 30
กันยายน และประกาศผลภายใน 25 ธนัวาคม

ทุนมูลนิธิศกึษาวิจัย
และพัฒนาเพื�อ
สังคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
http://crdc-
fc.com/th/privilege
/stf-scholarship/

เว็บไซต์
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อุดมศึกษา
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ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

อาชีวศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

https://www.studentloan.or.th/
http://crdc-fc.com/th/privilege/stf-scholarship/


ทนุสาํหรบัเด็กและเยาวชนชั�นมัธยมศึกษาจนถึงระดับ
อุดมศึกษาผู้มีใจรกัและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสาํหรบัทนุระดับมัธยมศึกษาถึงปรญิญา
เอก (JSTP) เป�นโครงการทนุสาํหรบันักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาและนิสติ/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบง่เด็ก
และเยาวชนผู้เขา้รว่มโครงการเป�น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มผู้มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(Gifted and Talented Children) จํานวนป�
ละประมาณ 100 คน 
2. กลุ่มผู้มีแววอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย(ีGenius) คัดเลือกจากกลุ่มแรกป�ละประมาณ
10 คน

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

โครงการพัฒนา
อัจฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยฯี
(JSTP)
https://www.nstda.o
r.th/jstp/aboutus/in
dex.html

เว็บไซต์ (Web browser)
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ทุนการศกึษา
สํานักงานคณะ
กรรมการ
ข้าราชการ
พลเรอืน
(สํานักงาน ก.พ.)
https://www.ocsc.go.
th/scholarship

ข้อมูลทุนรฐับาลสาํหรบับุคคลทั�วไปและสาํหรบับุคลากร
ภาครฐั โดยสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
หรอืสํานักงาน ก.พ.

เว็บไซต์ (Web browser)
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อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลทุนการศึกษา 2021

ทนุจากรฐับาล (ต่อ)

https://www.nstda.or.th/jstp/aboutus/index.html
https://www.nstda.or.th/jstp/aboutus/index.html


ทุนจากบรษัิทเอกชนในประเทศไทย

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

GLOW
Scholarships ทุน
การศกึษาต่อเนื�อง
ระดับปรญิญาตรี
http://www.glow.co.th/

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี� จํากัด (มหาชน) และ
กลุ่มบรษัิทโกลว์ (บรษัิทฯ) มอบทนุให้แก่นักเรยีนที�จบ
การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ที� 6 จากโรงเรยีนในพื�นที�
จังหวัดระยองและชลบุรรีวมทั้งสิ�น 3 ทนุ เพื�อสนับสนุนค่าใช้
จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ป�
หรอืตลอดหลักสตูรภาคปกติของมหาวิทยาลัย โดยนิสติ/
นักศึกษาผู้ได้รบัทนุในโครงการและสาํเรจ็การศึกษาตาม
เงื�อนไขข้อกําหนด จะไมมี่ขอ้บงัคับในการกลับมาทํางานใช้
ทนุคืนให้แก่กลุ่มบรษัิทฯ แต่อยา่งใด

เว็บไซต์ (Web browser)
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ทุนการศกึษา
บรษัิท กรุงไทยการ
ไฟฟ�า จํากัด

http://thaicity4social
.com/index.php/scho
larship-project/

เป�นทุนต่อเนื�องจนสาํเรจ็การศึกษา (ตามระยะเวลาของ
หลักสตูร) โดยที�นักเรยีนต้องมีคุณสมบติัคือ มีฐานะยากจน 
มีความประพฤติเรยีบรอ้ย ต้องเป�นผู้ที�ไมไ่ด้รบัทุนการศึกษา
จากที�อื�น ที�มีจํานวนเงินมากกว่าเงินทนุการศึกษาที�บรษัิทฯ
มอบให้ในขณะที�รบัทนุการศึกษาจากบรษัิทฯ เป�นนักเรยีนที�
กาลังจะจบในชั�นประถมศึกษาป�ที� 6 และต้องมีเกรดเฉลี�ย
สะสม 2.00 ขึ�นไป เมื�อสาํเรจ็การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) นักเรยีนทนุฯ ต้องมีเกรดเฉลี�ยสะสม 2.70 ขึ�น
ไป จึงจะได้รบัทนุต่อเนื�องในการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดการขอรบัทุนได้ที�อีเมล
scholarship@thaicity.co.th

เว็บไซต์ (Web browser)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น
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ทุนจากบรษัิทเอกชนในประเทศไทย (ต่อ)

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

โครงการสอบชงิ-
ทุนไปต่างประเทศ
ของ EF
https://www.ef.co.th/
pg/exchange-
scholarship/

มอบทนุแลกเปลี�ยนหรอืทุนนักเรยีนแลกเปลี�ยนสาํหรบัเด็กที�มี
ความสนใจอยากเรยีนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมต้นและ
มัธยมปลายเป�นเวลา 1 ป� โดยนักเรยีนสามารถเลือกเดินทางได้
3 ประเทศ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ และสาธารณรฐั
ไอรแ์ลนด์ ทุนนักเรยีนแลกเปลี�ยนของ EF มีทั�งหมด 3
ประเภท คือ 

1. ทนุแลกเปลี�ยนเต็มจํานวนสาํหรบันักเรยีนดีเด่นในแต่ละป�
ที�ทางมูลนิธ ิEF เป�นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการเขา้รว่ม
โครงการสอบชงิทนุไปต่างประเทศทั�งหมดให้ 
2. ทนุสมทบการศึกษาที�ทางมูลนิธจิะชว่ยสนับสนุนค่า
ธรรมเนียมการเขา้รว่มโครงการให้บางสว่น 
3. Partial Scholarship ที�ได้รบัการสนับสนุนโดยรฐับาลของ
ประเทศจุดหมายปลายทางหรอืมูลนิธ ิเพื�อลดหยอ่นค่าเล่า
เรยีนที�ต่างประเทศให้กับนักเรยีนที�เขา้รว่มโครงการใน
ประเทศอังกฤษและไอรแ์ลนด์ ซึ�งชว่ยให้นักเรยีนเสยีค่าใชจ่้าย
ในการไปเรยีนต่อต่างประเทศในราคาที�น้อยกว่าการไปศึกษา
ด้วยตนเองเป�นอยา่งมาก

เว็บไซต์ (Web browser)
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มีสองโครงการหลักสาํหรบันักเรยีนมัธยมปลายที�กําลังจะเขา้
เรยีนในระดับอุดมศึกษานั�นคือ 

1) โครงการทนุการศึกษา ปตท.สผ. เพชรเอส 1 เป�นทนุระยะ
ยาวสนับสนุนนักเรยีนในพื�นที�ปฏิบติัการของโครงการ เอส1
ที�ผา่นการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรฐั แต่ไมส่ามารถศึกษาต่อได้ เป�นทนุที�
สนับสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาระดับปรญิญาตรรีวมถึงค่าใช้
จ่ายสว่นตัว โดยบรษัิทฯ ได้ให้ทนุแก่นักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื�นที�อําเภอลานกระบอื
จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอบางระกํา จังหวัดพษิณโุลก
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสโุขทัย ป�ละ 10 ทนุ เพื�อศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาจนจบปรญิญาตร ี

2) โครงการทนุการศึกษาเพื�อพฒันาบุคลากรเขา้มาเป�น
พนักงานของ ปตท.สผ. เป�นการคัดเลือกนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื�อศึกษาต่อระดับปรญิญาตรใีน
สาขา Petroleum Geoscience และ Petroleum
Engineering ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจักร
และแคนาดา หลังจากจบแล้วต้องมาทํางานกับ ปตท.สผ.

ทุนบรษัิท
ปตท.สํารวจและ
ผลิตป�โตรเลยีม
จํากัด (มหาชน)
http://www.pttep.co
m/th/SustainableDe
velopment/Csr/educ
ation.aspx#utm_sour
ce=Education

ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

เว็บไซต์ (Web browser)

30 อุดมศึกษา

โครงการทุนการ
ศกึษาแบบต่อเนื�อง
SYS Education
Fund
https://www.syssteel.co
m/

เป�นทุนภายในประเทศแบบให้เปล่า ไมมี่ข้อผูกมัดการใชท้นุ
คืนใด ๆ บรษัิทฯ ให้เงินชว่ยเหลือค่าเทอม และค่าใชจ่้าย
เกี�ยวกับการศึกษา อาทิ ค่าเครื�องแบบ ค่าหนังสอื ฯลฯ 
ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด เป�นทนุการศึกษาแบบต่อเนื�อง
ตั�งแต่ ม.1 จนถึงระดับปรญิญาตร ีโดยที�บรษัิทฯ มีค่าใชจ่้าย
รายเดือนให้ทุกเดือน แต่ละระดับชั�นได้รบัแตกต่างกัน เมื�อได้
รบัทนุกับบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯสงวนสทิธิ�การไปรบัทนุที�อื�น
และผู้รบัทุนต้องประพฤติตนเป�นคนดี ตั�งใจเรยีนและรกัษาผล
การเรยีนเฉลี�ย (GPA) ต่อป� ในระดับต�ากว่าปรญิญาตร ีที� 2.50
ขึ�นไป และระดับปรญิญาตรทีี� 2.70 ขึ�นไป

เว็บไซต์ (Web browser)
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ทุนจากบรษัิทเอกชนในประเทศไทย (ต่อ)

http://www.pttep.com/th/SustainableDevelopment/Csr/education.aspx#utm_source=Education
https://www.syssteel.com/


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

สถานทตูสหรฐัฯ
ประจําประเทศไทย
https://th.usembassy.
gov/th/category/schol
arships

เว็บไซต์ของสถานทตูสหรฐัฯ ประจําประเทศไทยมีขอ้มูล
โครงการต่าง ๆ สาํหรบันักเรยีนที�ต้องการไปศึกษาต่อที�
ประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงโครงการแลกเปลี�ยนต่าง ๆ
นอกจากนี�ยงัมีประกาศทนุการศึกษาต่าง ๆ ทั�งระดับมัธยม
และอุดมศึกษา

เว็บไซต์ (Web browser)

32
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ประถมศึกษา

SIM GE
Scholarship 

https://www.simge.edu
.sg/student-
life/scholarships/sim-
ge-scholarship/

เป�นทุนที�มอบให้แก่นักเรยีนที�มีผลการเรยีนดีเด่นทั�งในและ
นอกประเทศสงิคโปรเ์พื�อศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรทีี� SIM
Global Education (SIM GE) โดยแบง่ทนุออกเป�น 2 ประเภท
คือ 

1. ประเภทความเป�นเลิศทางวิชาการและความเป�นผู้นํา 
2. ประเภทมีความสามารถทางกีฬาและศิลปะ 

สามารถสมัครทนุนี�ได้ในชว่งเดือนมีนาคมและกันยายนของทกุ
ป� โดยผู้ที�ได้รบัทนุจะได้รบั ค่าเล่าเรยีน ค่าธรรมเนียมการสอบ
ค่าธรรมเนียมภาคบังคับอื�น ๆ และค่าหนังสอืและผู้ได้รบัทนุ
จะไมมี่การผูกมัดใด ๆ กับทนุการศึกษา

เว็บไซต์ (Web browser)
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ทุนจากองค์กรหรอืหน่วยงานต่างประเทศ

https://th.usembassy.gov/th/category/scholarships-and-exchanges-th/
https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/sim-ge-scholarship/


ขอ้มูลเว็บไซต์ คําอธิบาย ระดับการศกึษา
ของทนุ

เป�นทุนให้เปล่าจากรฐับาลสงิคโปร ์สนับสนุนโดยกระทรวง
ศึกษาธกิาร สิ�งที�จะได้รบัจากทุนครา่ว ๆ คือ 

1. ค่าใชจ่้ายรายป�และจัดหาที�พกัพรอ้มดแูลค่าใชจ่้ายให้ 
2. ค่ายา้ยถิ�นฐาน
3. ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั�น economy 
4. ค่าใชจ่้ายของโรงเรยีนต่าง ๆ ( ไมร่วมค่าใชจ่้ายสว่นตัว
เบ็ดเตล็ด) 
5. เงินชว่ยค่ารกัษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ 
6. ค่าธรรมเนียมการสอบ GCE O-Level และ A-Level
โดยทุนนี�แบง่เป�นสองแบบคือ 

1. The ASEAN Secondary Three Scholarships ทนุการ
ศึกษาระยะเวลา 4 ป� สาํหรบันักเรยีนไทยที�ศึกษาอยูใ่นระดับ
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 – 3 มีเกรดเฉลี�ยสะสม 3.00 ขึ�นไป โดย
นักเรยีนที�ได้รบัทุนนี�จะศึกษาที�โรงเรยีนในสงิคโปรร์ะดับ
Secondary Three ถึง Pre-University Two ที�ทางรฐับาล
สงิคโปรคั์ดสรรไว้ และได้รบัวุฒิ A Level 
2. The ASEAN Pre-University One Scholarships ทนุการ
ศึกษาระยะเวลา 2 ป� สาํหรบันักเรยีนไทยที�ศึกษาอยูใ่นระดับ
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3 – 5 มีเกรดเฉลี�ยสะสม 3.00 ขึ�นไป โดย
นักเรยีนที�ได้รบัทุนนี�จะศึกษาที�โรงเรยีนในสงิคโปรใ์นระดับ
Junior College เพื�อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสงิคโปร์

ASEAN
Scholarship for
Thailand
https://www.moe.gov.s
g/financial-
matters/awards-
scholarships/asean-
scholarships/thailand

เว็บไซต์ (Web browser)

34
อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

CIMB ASEAN
Scholarship
https://careers.cimb.c
om/students/cimb-
asean-scholarship

CIMB ASEAN Scholarship เป�นทนุการศึกษาเต็มจํานวน
ครอบคลมุค่าเล่าเรยีนทั�งหมด ตลอดจนค่าครองชพี ค่าประกัน
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พรอ้มเป�ดกว้างให้ผู้สมัครเลือกศึกษา
ต่อในสาขาวิชาใดก็ได้ไมจํ่ากัด โดยผู้ขอรบัทนุต้องมีอายุไมเ่กิน
27 ป� กําลังจะเข้าศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรอืปรญิญาโท
(รวมถึงผู้สมัครที�เหลืออยา่งน้อย 1 ป�การศึกษา) และไมไ่ด้รบั
ทนุการศึกษาหรอืทนุอื�นใดโดยมีขอ้ผูกพนัตามสญัญาในสว่น
ของผู้สมัคร

เว็บไซต์ (Web browser) 

35 อุดมศึกษา
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นอกจากเว็บไซต์รวมทุนการศึกษาหลาย ๆ แหล่งที�ได้กล่าวถึงด้านบนแล้ว ในหลายมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยยงัได้ระบุรายละเอียดการให้ทนุการศึกษาของแต่ละมหาลัยวิทยาลัยของตัวเองด้วย

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: ทนุสาํหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรที์�เรยีนดี มีฐานะยากจน 
โดยนักศึกษาที�ได้ทุนต้องปฎิบติัตามเงื�อนไขที�มหาวิทยาลัยกําหนด
เว็บไซต์: https://student.psu.ac.th/scholarship/

2. มหาวิทยาลัยอัสสมัชญั
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มหาวิทยาลัยอัสสมัชญัมอบทนุการศึกษาดังต่อไปนี� ทนุสาํรวจโลก 
E-Listening, ทุน 5 ทศวรรษ, ทุนความสามารถพเิศษ ผลงานวิชาการหรอืกิจกรรม, ทนุสอบแขง่ขนั
และทนุนักกีฬา
เว็บไซต์: https://admissions.au.edu/?page_id=1327

3. ทนุการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทั�งทุนการศึกษาบุคคลที�มีความสามารถทางศิลปะการแสดง, ดนตรแีละกีฬาดี
เด่น ทั�งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 
เว็บไซต์: https://www.rmutp.ac.th/ทนุการศึกษา

4. ทนุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: ทนุสาํหรบันักศึกษาใหมป่ระเภททนุเรยีนดี ทนุความสามารถพเิศษด้านวิชาการ
และทนุเสรมิโอกาส
เว็บไซต์: https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html

5. ทนุการศกึษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทุนการศึกษาทั�งจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอกแบง่เป�นทนุอุดหนุน
การศึกษา ทุนรางวัลเรยีนดี ทุนสรา้งชื�อเสยีงและทําคณุประโยชน์ ทนุอุดหนุนการศึกษาระดับบณัฑิต
ศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
เว็บไซต์: https://www.chula.ac.th/admissions/scholarships/

6. ทนุการศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: สนับสนุนทนุการศึกษาทั�งก่อนเขา้ศึกษาและขณะศึกษา โดยมีทั�งทนุระดับ
ปรญิญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา โดยลักษณะของทนุมีทั�งทนุให้เปล่า ทนุจ้างงานนักศึกษา ทนุจ้าง
งานผู้ชว่ยวิจัยและผู้ชว่ยสอน
เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th/afford

7. ทนุการศกึษามหาวิทยาลัยรงัสติ
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: ทนุการศึกษากว่า 500 ทนุ มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพเิศษทางด้านกีฬา
ดนตร ีศิลปวัฒนธรรม ศิลป�น สิ�งประดิษฐแ์ละนิเทศศาสตร์
เว็บไซต์: https://www2.rsu.ac.th/info/scholarships

ทนุจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
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8. ทนุการศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทุนหลายประเภททั�งทนุกู้ยมืเพื�อการศึกษา ทนุสง่เสรมิการศึกษา ทนุภายนอก
จากบุคคล/บรษัิท ทนุสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทํางาน ทนุรางวัล/บทความ นอกจากนี�ยงัมีทนุการศึกษา
ของแต่ละคณะที�มอบให้แก่นักศึกษาในคณะนั�น ๆ อีกด้วย
เว็บไซต์: http://satu.colorpack.net/index.php/th/student-services/scholarships2

9. ทนุมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทั�งทุนการศึกษาที�มอบให้กับนักเรยีนระดับมัธยมจากทั�วประเทศและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการต่าง ๆ เพื�อค้นหาผู้รบัทนุที�มีความสามารถในด้านนั�น ๆ 
เชน่ ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านวิชาการ เป�นต้น
เว็บไซต์: https://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/scholarships

10. มหาวิทยาลัยมหดิล
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีแหล่งทนุสนับสนุนทนุการศึกษาแก่นักเรยีนที�ขาดทุนทรพัยทั์�งทนุจากภายใน
มหาวิทยาลัยและทุนจากหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน นอกจากนี�ยงัมีทุนฉกุเฉนิมหาวิทยาลัยสาํหรบั
นักศึกษาที�ประสบเหตกุารณร์า้ยแรง ที�มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครวัจนอาจเป�นผลเสยีต่อการ
ศึกษา เชน่ บิดาหรอืมารดาเสยีชวิีต บ้านไฟไหม้
เว็บไซต์: https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/

11. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทุนการศึกษาสว่นกลางที�เจ้าของทนุไมไ่ด้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ�ง
โดยเฉพาะ มีจํานวนป�ละประมาณ 600 ทุน และทนุการศึกษาคณะเป�นทนุการศึกษาที�เจ้าของทนุระบุ
คณะของนักศึกษาที�ต้องการจะให้ทนุการศึกษา มีจํานวนป�ละประมาณ 1,500 ทนุ นอกจากนี�ยงัมีทนุให้
กับการเตรยีมความพรอ้มเป�นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เงินยมืฉกุเฉนิมหาวิทยาลัยและทนุ
ทํางานอีกด้วย
เว็บไซต์: https://www.cmu.ac.th/th/content/D7ABB770-4C2B-41EE-825E-720939F6DFD4

12. มหาวิทยาลัยศรปีทุม (กทม.)
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มีทุนการศึกษาสาํหรบัผู้ที�จบการศึกษาระดับชั�น ม.6 ปวช. ปวส. และกศน.มีทนุ
การศึกษาหลายประเภท เชน่ ทุนบุตรครู ทุนความสามารถพเิศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม มีทั�งทนุ
บางสว่น ทนุ 50% และทุน 100%
เว็บไซต์: https://www.spu.ac.th/scholarship/

13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช มีทุนการศึกษาสาํหรบันักศึกษาปรญิญาตร ีที�
มีผลการเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ซึ�งเป�ดโอกาสให้นักศึกษายื�นขอรบัทนุป�การศึกษาละ 1 ครั�ง
ระหว่างวันที� 15 กุมภาพนัธ ์– 30 มิถุนายนของทกุป� โดยจะต้องเป�นผู้ที�ศึกษากับมหาวิทยาลัยมาแล้ว
อยา่งน้อย 1 ภาคการศึกษา 
เว็บไซต์: https://oes.stou.ac.th/guide/g-fund/#
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14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: มอบทุนการศึกษาสาํหรบันักศึกษาที�ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นรูปแบบของการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าที�พกัในหอพกัมหาวิทยาลัย และชว่ยเหลือค่าครองชพี เป�นต้น
เว็บไซต์: https://admissions.kku.ac.th/suggest/tuitionfee/

15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกี�ยวกับทนุการศกึษา: ทนุการศึกษามีหลายประเภท ดังนี� ทนุการศึกษาทั�วไป ทนุทํางานพเิศษ ทนุเงิน
ยมืฉกุเฉนิ รางวัลสาํหรบันักศึกษาที�ผลการเรยีนดีเด่นและรางวัลสาํหรบัผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา
เว็บไซต์: https://dsa.wu.ac.th/?page_id=17280
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เว็บไซต์เพื�อหาขา่วทนุการศกึษา

1. สํานักความสมัพนัธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
รวบรวมขา่วทุนต่าง ๆ ทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดย
สว่นใหญเ่ป�นทุนการศึกษาจากต่างประเทศสาํหรบั
นักเรยีนไทย

เว็บไซต์:
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-
scholar-menu

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

3. Edu Zones
เว็บไซต์เผยแพรข่า่วศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี
สําหรบัชั�นมัธยมศึกษา แหล่งรวมทุนการศึกษาทั�งใน
ระดับปรญิญาตรใีนประเทศไทย ทนุเรยีนต่าง
ประเทศ โดยการจัดลําดับความใหม่ของทนุไว้เป�น
ลําดับแรกทําให้ง่ายต่อการค้นหา

เว็บไซต์: https://www.eduzones.com/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

5. Hunter Scholarship
ขา่วทุนการศึกษาทั�งทนุระดับมัธยมและระดับ
ปรญิญาตร ีทั�งในประเทศและต่างประเทศ บอกราย
ละเอียดของทุนชดัเจนพรอ้มทั�งมีแหล่งอิงของทนุ
นั�น ๆ อีกด้วย

เว็บไซต์: https://www.huntscholarships.com/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

2. Scholarship.in.th
เว็บไซต์อัปเดทขา่วสารเกี�ยวกับทนุเรยีนต่อต่าง
ประเทศ ทั�งทนุระยะยาวและระยะสั�น 

เว็บไซต์: 
https://www.scholarship.in.th/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

4. TCASter
เว็บไซต์ที�ให้ขอ้มูลขา่วสารและการแนะแนวเกี�ยวกับ
ระบบการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั�งขอ้มูลของทุนต่าง ๆ สามารถ
เลือกดโูดยเรยีงลําดับวันที�ประกาศบนเว็บไซต์และ
เรยีงลําดับตามจํานวนคนเขา้ดรูายละเอียดของทนุ

เว็บไซต์: https://tcaster.net/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

6. ขา่วออนไลน์ Infoquest
รวมขา่วทุนการศึกษาทั�งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั�งทนุจากการประกวดแขง่ขนัต่าง ๆ ทั�งทนุการ
ศึกษาและทนุฝ�กอาชพี โดยเรยีงลําดับขอ้มูลใหมส่ดุ
ไว้บนสดุ ผู้สนใจสามารถกดอ่านต่อที�เว็บไซต์ต้นทาง

เว็บไซต์: https://www.ryt9.com/tag/ทุนการ
ศึกษา

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
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https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-scholar-menu
https://www.eduzones.com/
https://www.eduzones.com/
https://www.eduzones.com/
https://www.huntscholarships.com/
https://www.scholarship.in.th/
https://tcaster.net/
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


เว็บไซต์เพื�อหาขา่วทนุการศกึษา (ต่อ)

7. Sang Fans
รวมทุนการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา
ภายในประเทศ และทุนต่างประเทศเพื�อศึกษาต่อใน
ระดับปรญิญาตร ีโท เอก มีชอ่งทางการสื�อสารขอ้มูล
ใหม่ ๆ ผ่านทาง Line 

เว็บไซต์สาํหรบัระดับมัธยมศกึษา:
https://www.sangfans.com/category/scholarsh
ip/schlorshipthaihighschool/
เว็บไซต์สาํหรบัระดับปรญิญาตร:ี
https://www.sangfans.com/category/schlorshi
pinterbachelor/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

9. Dek-D
บนเว็บไซต์มีเครื�องมือค้นหาทุน โดยสามารถคัด
กรองข้อมูลโดยใชเ้งื�อนไขต่าง ๆ เชน่ ประเทศของ
ทุน สาขาวิชาและระดับการศึกษา นอกจากนี�ยงั
สามารถค้นหาทุนโดยใชข้อบเขตของทนุ เชน่ ทนุ
100% 50% ทุนค่าที�พกั ทุนค่าครองชพี เป�นต้น

เว็บไซต์: https://www.dek-
d.com/studyabroad/scholarship

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

8. WeGoInter
แหล่งขอ้มูลทนุเรยีนต่อต่างประเทศ แบง่เป�นทนุ
ระดับมัธยม ระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญา
เอก ทนุระยะสั�นและทุนแลกเปลี�ยน

เว็บไซต์: https://www.wegointer.com/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา

10. Inter Scholarship
ขอ้มูลทนุการศึกษาทั�งในและต่างประเทศ มี
บทความที�เกี�ยวกับทนุการศึกษาไมว่่าจะเป�นเทคนิค
การสอบชงิทนุให้ได้ หรอืประสบการณข์องนักเรยีน
ทุนในประเทศต่าง ๆ

เว็บไซต์: http://th.interscholarship.com/

เหมาะสาํหรบั: นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
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