โครงการเติมก่อนโต
1. ที่มาของโครงการ
เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ดีนั้นควรเริ่มจากการพัฒนา
กําลังสําคัญอย่างเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึง
ได้รับโอกาสในการค้นพบศักยภาพของตนเอง เพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ทั้งยังเพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ทด
ี่ ีในอนาคต
ทางทีมงานจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่าระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตหลัง
เรียนจบของเยาวชนได้ทั้งเป้าหมาย ทิศทาง และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งส่งผลให้ยังมีเยาวชนไทยในระบบ
การศึกษาอีกจํานวนมาก ที่ยังไม่เห็นอนาคตของตัวเอง ไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอในการเรียนรู้ทักษะ และ
สายอาชีพที่กว้างขวาง หรือสามารถวางแผนกําหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างชัดเจนและเป็นไปได้
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานจึงได้มีความตั้งใจพัฒนาโครงการ “เติมก่อนโต” ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
นักเรียนทุน SCG Foundation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ของทีมงานพบว่า
เยาวชนกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ และความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
โดยทีมงานเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเป็นช่องทางสําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชน
กลุ่มนี้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจในสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของพวกเขามากกว่าที่ห้องเรียนใน
ระบบจะมอบให้ได้
2. แนวคิดหลักของโครงการ
โครงการ เติมก่อนโต ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิด การเลือกเรียนสําหรับการดํารงชีพ (Learning
for Earning a Living) คือการเปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต
และวางแผนการในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคต โดยการสร้างทักษะให้นักเรียนทุนในโครงการ
เข้าใจถึงเรื่องการออกแบบชีวิตด้วยหลักการ Design Thinking และปลูกฝัง Growth Mindset พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ วางแผน รวมไปถึงการลงมือทําจริงในโครงการ
ทําให้โครงการนี้มีการจัดทําแบ่งออกเป็น 3 ค่ายเพื่อตอบโจทย์ให้กับกระบวนการทํางานและ
สอดคล้องกับการเรียนรูข
้ องน้อง ๆ นักเรียนทุนในโครงการ ดังนี้
กิจกรรม Camp 1: Exploring the Future

เปิดมุมมองอาชีพและเส้นทางการศึกษาต่อ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่สําเร็จจริง โดยทํา
ให้น้อง ๆ นักเรียนนั้นเข้าใจภาพรวมโครงการ และได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสายอาชีพในอนาคต
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กิจกรรม Camp 2: In-Depth Career Learning

เน้นให้เห็นมุมมอง การค้นหาตัวตนจากพี่ที่ประสบความสําเร็จจากสายอาชีพนั้น ๆ และลองเลือก
สายอาชีพที่น้อง ๆ สนใจในการที่จะลองไปวางแผนและลงมือทํา
กิจกรรม Camp 3: Designing Your Life

เน้นพูดคุยเจาะลึกกับบุคคลที่ทําอาชีพนั้น ๆ รวมไปถึงการวางแผนสายอาชีพที่สนใจในอนาคต
3. รายละเอียดของโครงการ
3.1 เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการต่ออาชีพต่าง ๆ รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคต
3.2 กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนทุนในโครงการของมูลนิธิ SCG Foundation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
3.3 ระยะเวลาโครงการ

18 กรกฎาคมถึง 29 สิงหาคม 2564 (ประมาณ 1 เดือนครึ่ง)
3.4 ผูด
้ ําเนินโครงการและบทบาทหน้าที่

การดําเนินโครงการจะทํางานรวมกับทีมประสาน Team Buddy และผู้ปฏิบัติงานในส่วน
อื่น ๆ ของโครงการ โดยจะมีการแบ่ง Team Buddy ออกเป็นทีมละ 2 คน เพื่อรับผิดชอบดูแล
น้อง ๆ นักเรียนจํานวน 12 คน ซึ่งมีหน้าที่
-

ดูแล ประสานงาน และให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วม
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ

-

มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ นักเรียนในทีมให้มีทักษะติดตัวไปหลังจาก
จบกิจกรรม

-

ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

-

เก็บรวมรวมข้อมูล Feedback ของน้อง ๆ นักเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

-

พัฒนาและเข้าใจทักษะการวางแผนอาชีพต่าง ๆ ของตนเองระหว่างการทํางาน

2

โครงการเติมก่อนโต
4. รายละเอียดการรับสมัคร
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ตําแหน่ง Buddy

-

มีความสนใจอยากผลักดันเรื่องการศึกษา (หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทํา
กิจกรรมร่วมกับเด็ก หรือการเป็น Facilitator ในโครงการต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-

สนใจในการพัฒนาตัวเองผ่านการได้ลงมือทําจริง และสร้าง Impact ให้กับสังคม

-

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงได้

-

สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

-

สามารถทํางานในสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
โครงการได้

-

เป็นนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใดก็ได้หรือจบการศึกษาแล้วในทุกสาขา

-

สามารถประชุมและสื่อสารผ่านทางออนไลน์ได้ (Google Meet/Zoom)

-

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเบือ
้ งต้นในวันและเวลา ดังนี้
1. First Meet: วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
2. กิจกรรม Camp 1: วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. กิจกรรม Camp 2: วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
4. กิจกรรม Camp 3: วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

-

มีเวลาหลังเลิกเรียน/ทํางาน เพียงพอสําหรับการเตรียมงานและทํางานตาม Scope
งานข้างต้น

4.2 ขั้นตอนการรับสมัคร

A. อ่านรายละเอียดของโครงการและรายละเอียดของตําแหน่งที่เปิดรับ
B. สมัครและยื่นแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.tact.in.th
C. ผู้ที่ผ่านการรับสมัครในรอบแรก จะต้องเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยที่ผู้สมัคร
จะต้องเลือกเวลาการสัมภาษณ์เองจากแบบฟอร์มที่ได้รับทาง E-mail ทั้งนี้การเลือก
เวลาสัมภาษณ์จะเป็นการเลือกแบบ First Come, First Served
D. สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่ง Link การเข้าสัมภาษณ์จะได้รับผ่านทาง Email เพื่อ
ยืนยันเวลาสัมภาษณ์
E. รอประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทาง E-mail
F. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติโครงการจริง
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4.3 กําหนดการการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลรอบแรก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

สัมภาษณ์ออนไลน์

วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลรอบสุดท้าย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

5. ช่องทางการติดต่อ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : www.facebook.com/TactTakeAction
Website : www.tact.in.th
โทร : 088-594-6030 (โม), 082-535-5554 (จ๊อบแจ๊บ)
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