โครงการ TPA’s Partner
หลักการและเหตุผล
เนืองด้วยปจจุบน
ั วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิงในสังคม มีการ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่งผลให้มค
ี นสนใจ
และเลือกทีจะเปนนิสต
ิ หรือนักศึกษาระดับชันปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิงขึน
ของนิสต
ิ และนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
สารสนเทศในอนาคต

ในคณะทีเกียวข้องกับด้าน

จึงทําให้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้เล็งเห็นความสําคัญ
ทีกําลังจะก้าวต่อไปเปนผูน
้ าํ ในสายงานเทคโนโลยี

ซึงมีความเกียวข้องกับวัตถุประสงค์และเปาหมายทีสมาคมยึดไว้เปน

หลัก คือต้องการสร้างเครือข่ายเพือส่งเสริมให้นก
ั พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือบุคคลทีมีความสนใจ
ศึกษาด้านนี ได้รูจ
้ ัก ช่วยเหลือ และแบ่งปนความรูก
้ ัน จนนําไปสูก
่ ารสนับสนุนและจัดกิจกรรม
ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดขึน ตลอดจนสร้างพืนทีและโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพ ทางสมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทยจึงได้จัดกิจกรรม TPA’s Partner ขึนมา เพือตอบสนองวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว
โครงการ TPA’s Partner ดังกล่าว จึงถูกจัดขึนเพือค้นหานักศึกษาทีกําลังศึกษาใน
คณะทีเกียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัวประเทศ เพือเปด
โอกาสให้นก
ั ศึกษาได้เข้ามาเปนส่วนหนึงของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ในการเปนตัวแทน

ในการสือสาร หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจํามหาวิทยาลัยนัน และร่วมเปนกําลังสําคัญของ
คนรุน
่ ใหม่ทีจะช่วยกันผลักดันวงการ IT ของประเทศไทย
ดังนัน จากการจัดโครงการ TPA’s Partner ครังที 1 ป 2563 นักศึกษาทีเข้าร่วม
โครงการและได้รบ
ั คัดเลือก จะเปนตัวแทนสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยของมหาลัยตนเอง อีก
ทังได้เปดประสบการณ์ในการเรียนรูก
้ ารทํางานของบริษัทชันนํา โดยมีสมาคมโปรแกรม
เมอร์ไทยเปนผูส
้ นับสนุนตามข้อกําหนดในโครงการอีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ
ิ และนักศึกษาทีกําลังศึกษาในคณะทีเกียวข้องกับด้าน IT ของมหาวิทยาลัย
1. ค้นหานิสต
ต่าง ๆ ซึงกําลังศึกษาอยูใ่ นชันปที 1- 4
ิ และนักศึกษาทีทักษะการเปนผูน
้ าํ ทีมีผลงานโดดเด่นด้านการเรียน ด้าน
2. ค้นหานิสต
กิจกรรม หรือด้านอืน ๆ ทีน่าสนใจ
ิ และนักศึกษามาเปนตัวแทนสมาคมฯ ประจํามหาวิทยาลัยเพือเปนตัวกลาง
3. ค้นหานิสต
ช่วยเหลือ ประสานงาน สือสาร หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษากับสมาคมฯ
4. สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกับสมาคมฯ
เปาหมายโครงการ
มีผส
ู้ มัครทีได้รบ
ั คัดเลือกเปน Partner สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยประจํา
มหาวิทยาลัยทังหมด 5 คน
คุณสมบัติของผูส
้ มัครเข้าร่วมโครงการ
ิ หรือนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยูร่ ะดับปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะทีเกียวกับ
1. เปนนิสต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ิ หรือนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยูช
่ นปที
ั
1-4
2. เปนนิสต
3. อายุ 18 - 23 ป และไม่จํากัดเพศ

เอกสิทธิของผูไ้ ด้รบ
ั คัดเลือกเปน Partner
ั คะแนนจากการทําโครงการ รอบทํา Project มากทีสุด สองอันดับแรก
1. Partner ทีได้รบ
(จาก Partner ทัง 5 คน) จะได้เดินทางไปดูงานทีบริษัทชันนําทีประเทศสิงคโปร์ โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิน พร้อมค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ขณะเดินทางจํานวนไม่
เกิน 5,000 บาท
ั คัดเลือกเปน
2. ได้เข้าร่วมเปนสมาชิกกลุ่ม TPA’s Alumni ทีสงวนสิทธิไว้เพือผูไ้ ด้รบ
Partner เท่านัน
ั โล่รางวัลเกียรติยศ
3. ได้รบ
ั ประกาศนียบัตรจากสมาคม
4. ได้รบ
่ ายใต้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ทก
ุ คอร์สโดย
5. สามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนทีอยูภ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิน
6. เข้าร่วมงานกิจกรรม สัมมนาทุกงานภายใต้การจัดงานของสมาคมฯ โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใดใดทังสิน
ข้อกําหนดของผูไ้ ด้รบ
ั คัดเลือกเปน Partner
Partner ทีได้รบ
ั การคัดเลือกเปนตัวแทนจากสมาคมฯ ทัง 5 คนจะได้รบ
ั การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือนักศึกษาอย่างน้อยคนละ 1 โครงการในระยะเวลา
1 ภาคเรียนของปการศึกษา โดยมีขอ
้ กําหนด ดังนี
ิ ต
ิ หรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทีจัดขึน จํานวนรวมไม่นอ
้ ยกว่า 300
● ต้องมีนส
คน หรือ ตามความเหมาะสมของสมาคม โดยสามารถแบ่งทําหลายกิจกรรมได้
● ไม่จํากัดรูปแบบในการจัดโครงการ แต่จําเปนจะต้องมีความเกียวข้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ซึงโครงการทีนําเสนอมาจะ
ต้องผ่านการพิจารณาจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

กติกาการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ผูส
้ มัครต้องส่งฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการให้เสร็จสินตังแต่วันที
12 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563 (ภายใน 23.59 น.) ซึงสามารถสมัครได้ผา่ น
https://partner.thaiprogrammer.org
รอบ Project
หลังจากผ่านเข้ารอบคัดเลือกแล้ว ผูส
้ มัครสามารถส่งข้อเสนอโครงการคนละ 1
โครงการ ทีมีแนวคิดหลักคือทําเพือนักศึกษา ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
เปนโครงการในรูปแบบใดก็ได้ทีได้นาํ ความรูด
้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบใช้
ด้วย โดยกําหนดหัวข้อในรูปเล่มโครงการดังนี
1. ชือโครงการ
2. ทีมาและความสําคัญของโครงการ
3. กรอบแนวคิดโครงการ
4. วัตถุประสงค์/เปาหมาย
ี ําเนินงาน
5. วิธด
6. ระยะเวลาและสถานทีดําเนินงาน
7. งบประมาณ
ั
8. ผลทีคาดว่าจะได้รบ

เกณฑ์การคัดเลือกเบืองต้น
การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ TPA’s Partner มีหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม
รอบคัดเลือก ดังนี
รอบคัดเลือก
ผูส
้ มัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และอัพโหลดไฟล์ตามกําหนดไว้ครบ
ถ้วน ภายในเวลาทีกําหนด
รอบ Project
ผูส
้ มัครทีผ่านการคัดเลือกรอบแรก 20 คน สามารถเสนอโครงการคนละ 1
โครงการ ซึงมีแนวคิดหลักคือทําเพือนักศึกษา ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
โดยโครงการทีเสนอมานัน เปนโครงการในรูปแบบใดก็ได้ทีได้นาํ ความรูด
้ ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบใช้ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี
้ มัครส่งผลงานตรงตามเวลา
1. ผูส
้ มัครสามารถทําผลงานได้ตรงตามโจทย์ทีโครงการได้ตังไว้ให้ครบถ้วน
2. ผูส
้ มัครสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได้ดีตามความเหมาะสม
3. ผูส
4. เปนโครงการทีสามารถทําได้จริง
การแจ้งผลการคัดเลือก
ประกาศผลผูไ้ ด้รบ
ั คัดเลือกในรอบต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
๊ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
https://partner.thaiprogrammer.org และทางเพจเฟสบุก

ระยะเวลาดําเนินงาน
ลําดับ

รายการ

วันเริมต้น

วันสินสุด

1

เปดรับสมัครโครงการ

12/08/2563

4/09/2563

2

ประกาศผลผูผ
้ า่ นเข้ารอบคัดเลือกจํานวน 20
คน

20/09/2563

20/09/2563

3

แจ้งกติการในรอบ Project

26/09/2563

26/09/2563

4

ช่วงเวลาสําหรับเขียนโครงการ ในรอบ
Project

27/09/2563

09/10/2563

5

ส่งรูปเล่มโครงการตามหัวข้อทีกําหนด

09/10/2563

09/10/2563

6

นําเสนอโครงการ (ช่องทางออนไลน์)

10/10/2563

11/10/2563

7

ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบ
ั คัดเลือกเปน Partner

19/10/2563

19/10/2563

8

พิธม
ี อบรางวัลโล่เกียรติยศและ
ประกาศนียบัตร

24/10/2563

24/10/2563

9

แจ้งกติการอบทํา Project
สําหรับ Partner ทัง 5 คน

25/10/2563

25/10/2563

10

ช่วงเวลาสําหรับทําโครงการรอบทํา Project

25/10/2563

28/11/2563

11

ประกาศผลคะแนนรอบทํา Project

06/12/2563

06/12/2563

12

เดินทางประเทศไปสิงคโปร์

18/12/2563

20/12/2563

13

Partner ทัง 5 คน
ทําโครงการ ตามข้อตกลงทีกําหนดไว้

30/12/2563

31/03/2564

การเปนเจ้าของลิขสิทธิของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
เอกสารผลงานทีส่งเข้าเพือสมัครและร่วมโครงการ ต้องเปนผลงานทีผูส
้ มัคร
ทําขึนเอง โดยผูส
้ มัครมีสท
ิ ธิในการเปนเจ้าของผลงานทังหมดทีส่งเข้าร่วมโครงการ
และผูส
้ มัครต้องอนุญาตให้ใช้สท
ิ ธิโดยไม่จํากัดแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพือทีจะนําไปพัฒนาในบางส่วนหรือทุกส่วนในการพัฒนาในอนาคต
การติดต่อโครงการ
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (Thai Programmer Association)
ทีอยู่ : 70/8 หมูท
่ ี 1 ตําบาลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email: projects@thaiprogrammer.org

เว็บไซต์: https://www.thaiprogrammer.org/
Fanpage Facebook : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

เบอร์ติดต่อ: 064-145-1932 หรือ 085-878-3637

