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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

คำถาม
ที่พบบอย

       โครงการ 
“โรงเรียนในโรงงาน”

กับ
WiL

WiLWiLWiL

ขั้นตอนการคัดเลือกเขารวมโครงการเปนอยางไร
1. กรอกใบสมัครผาน www.sti.or.th/WiL  
2. ประกาศรายชื่อพรอมสถานที่สอบ 
3. สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
4. ประกาศผลการคัดเลือก  
5. ทำสัญญาเขารวมโครงการ 
6. เขาปฏิบัติงานและเรียนในสถานประกอบการ

โครงการนี้แบงเวลาเรียนและเวลาทำงานอยางไร 
ขึ้นอยูกับบริษัทที่เขารวมโครงการ ปกติจะทำงานวันธรรมดา (จันทร ถึง ศุกร) 
และบางบริษัท อาจจะมีการทำโอที สวนการเรียน อาจจะเรียนหลังเลิกงานทุกวัน 
หรือ วันอาทิตย  1 วัน

เมื่อสอบผานแลว มีคาใชจายในการทำสัญญาหรือไม
ไมมีคาใชจายในการทำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

ถาเจ็บปวยระหวางอยูในโครงการตองทำอยางไร
นองๆ มีประกันสุขภาพของบริษัท 
ดังนั้นสามารถใชสิทธิในการเขารับการรักษาไดคะ

ถาเขารวมโครงการแลว สามารถกลับบานไดหรือไม
สามารถกลับไดชวงเทศกาล  เชน ปใหม สงกรานต 
หรือ ตามวันหยุดของสถานประกอบการ

เมื่อเรียนจบ ปวส. แลวจะสอบเขาเรียนตอสาขาใดไดบาง
เมื่อเรียนจบ ปวส. แลว สามารถสอบเขาเรียนตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมได ซึ่งจะเปนการเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรีแบบตอเนื่อง (ใชเวลาเรียน 3 ป) โดยสามารถสอบเขาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุกแหง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนตน

เมื่อเรียนจบ ปวส. แลวหากตองการทำงานตอ จะสมัครที่เดิมไดหรือไม
เมื่อเรียนจบ ปวส. นองจะไดรับใบรับรองการทำงานในสถานประกอบการ 2 ป 
ติดตัวไปดวย ซึ่ง นองสามารถเลือกที่จะสมัครงานกับบริษัทเดิม 
หรือไปทำงานที่บริษัทอื่นได

รวมกับ

“อยาลืมกรอกใบสมัครผาน www.sti.or.th/WiL” 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



มีวัตถุประสงค.. เพื่อ

คือ การนำโรงเรียนไปไวในโรงงาน 
เพื่อผลิตคนใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
เรียนรูจากการทำงานจริง 

โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน”

สรางคน
ใหตรงกับงาน
เรียนจบ
มีงาน
รองรับ

สราง
ประสบการณ

จริง
จากการทำงาน

ใหนักศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษา เพื่อสมัครเขารวมโครงการ

• อายุตั้งแต 18 – 25 ปบริบูรณ
• เพศหญิง/ชาย มีเชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
  ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเทา
• เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 
• มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ ตาไมบอดสี 
• สามารถทำงานตามชวงเวลาที่บริษัทกำหนดได 
   (ทำงานวันเสาร – อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ได)

• สามารถเรียนในโรงงานเปนเวลา 2 ปได
หมายเหตุ *หากเรียนไมครบ 2 ป หรือ ลาออก จะตองชดใชเงินคาใชจายที่เกิดขึ้น 
            เชน คาเทอม แลวแตบริษัทฯ ที่เขารวมโครงการ

 
ป พ.ศ. 2556 – 2559
• บริษัท สยามมิชลิน จำกัด รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
• บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
• บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส โมโนเมอร จำกัด รวมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
• บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
  พระจอมเกลาพระนครเหนือ (ระดับปริญญาตรี)
ป พ.ศ. 2560
• บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ 
  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขา ปวส.อิเล็กทรอนิกส 
• บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ 
  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สาขา ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
• บริษัท ชินเอทซุ-ซิลิโคสน (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ 
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สาขา ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

คุณสมบัตินักศึกษา

โครงการ โครงการ 
WiLWiL

เมื่อเขารวมโครงการ

สิ่งที่จะไดรับ

• มีเบี้ยเลี้ยงขั้นต่ำวันละ 300 บาท (มีรายไดระหวางเรียน)
• ฟรี คาบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร (2 ป) 
• ฟรี หอพัก (ไมรวมคาน้ำ คาไฟ คาสวนกลาง )
• ฟรี รถรับสง ระหวางหอพักกับโรงงาน
• มีครูพี่เลี้ยงดูแลอยางใกลชิด 
• ไดรับวุฒิการศึกษาและประสบการณทำงาน 2 ป
• ไมมีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

บริษัทและสถาบันการศึกษา
ที่รวมดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงงาน

กิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนองๆ กอนเขาสถานประกอบการ


