โครงการฝึ กอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (SIP)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รู้จักโครงการ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ริเริ่ มโครงการฝึ กอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ น Special Business Academy พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจบทบาทธนาคารพาณิชย์ไทยให้ กบั นักศึกษา ฝึ กการทา
ธุรกิจในบทบาท Young Entrepreneur พัฒนาทักษะความเป็ นผู้นา และร่ วมกิจกรรมตอบแทนสังคมร่วมกับวิทยากรและ
ศิษย์เก่า SIP ที่มีชื่อเสียง เพื่อเสริ มประสบการณ์ก่อนก้ าวสูช่ ีวิตการทางาน
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
 สร้ างพื ้นฐานความเข้ าใจทางธุรกิจ เป็ นนักบริ หารการเงิน และเตรี ยมความพร้ อมสูบ่ ทบาทของผู้นารุ่ นใหม่ทาง
ธุรกิจ
 สร้ างภาวะผู้นาและการทางานเป็ นทีม กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย
 เพื่อปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึกให้ เป็ นผู้นาทางธุรกิจทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตการเรียนรู้
 ด้ านธุรกิจ (Business)
สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ฝึกการวิเคราะห์ในมุมนักธุรกิจ ได้ คิดแผนธุรกิจแบบ Innovative Thinking
ที่เป็ นไปได้ จริ งและมีผลตอบแทนที่นา่ ลงทุน ผ่านการทา Business Project และมีโอกาสพัฒนาทักษะการนาเสนอใน
รูปแบบ Pitching
 ด้ านภาวะผู้นา (Leadership)
เสริ มสร้ างความเป็ นผู้นาและการทางานเป็ นทีม โดยเปิ ดโอกาสได้ เสนอและรับฟั งความคิดเห็นจากเพื่อนต่าง
คณะและมหาวิทยาลัย อีกทังได้
้ มีโอกาสการฝึ กการเป็ นผู้นาและผู้ตามในโปรเจ็กต์ตา่ งๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ เป็ นการ
เสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้ นระหว่างกลุม่ ผู้เข้ าอบรม
 ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (Sustainability)
กระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเห็นความสาคัญและปลูกจิตสานึกการช่วยเหลือกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านกิจกรรมที่
ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีสว่ นร่วมตังแต่
้ การคิด การวางแผน และการลงไปช่วยเหลือกับกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสกลุม่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง

รูปแบบการเรียนรู้
 Activities and Project เรี ยนรู้ ผ่านการทากิจกรรมทังในและนอกสถานที
้
่ มีการฝึ กการนาเสนอผลงานในรู ปแบบ
ต่างๆ ได้ แก่ Pitching การพูดในที่สาธารณะ การนาเสนอผลงาน และการสร้ างสือ่ Online ต่างๆ เพื่อนาเสนอ
 Workshop & Sharing เรี ยนรู้ผา่ นการทา Workshop และแลกเปลีย่ นมุมมอง / ความคิดเห็นระหว่างกัน
 Classroom Training เรี ย นรู้ ผ่า นการบรรยายและอภิ ป รายในห้ อ งอบรม โดยทางโครงการได้ เชิ ญ วิ ทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย
และถ่ายทอดประสบการณ์
หมายเหตุ:
- นักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการนี ้ จะไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
- นักศึกษาที่เข้ าอบรมไม่ตา่ กว่า 90% จะได้ รับมอบวุฒิบตั รจากธนาคาร

การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
โครงการฝึ กอบรมพิเศษ “ธนาคารคูบ่ ้ านคูเ่ มือง” ปี 2562 เปิ ดอบรม 2 รุ่น ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 : รุ่นที่ 72 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า 4)
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
 นักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ
ครัง้ ที่ 2 : รุ่นที่ 73 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า 5)
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
 นักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 นักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
บริ หารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ธนาคารกรุเทพ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรม เลขที่ 2222
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่โครงการ
โทรศัพท์: (66) 0-2685-7716, (66) 0-2685-7737
โทรสาร: (66) 0-2685-7719
อีเมล: sip@Bankgkokbank.com

โครงการฝึ กอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” SIP รุ่ นที่ 72
สาหรับนักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
 อายุไม่เกิน 25 ปี
 เป็ นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ โดยไม่จากัด
สถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรี ยน
 ระดับการศึกษา
o ระดับปริ ญญาตรี นักศึกษาที่จบการศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ขึ ้นไป
o ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ทุกชันปี
้
 สามารถเข้ าอบรมได้ เต็มเวลาทาการ ตลอดระยะเวลาการอบรม
หมายเหตุ:
- นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเชิญร่วมอบรมในรุ่นนี ้
- ขอสงวนสิทธิ์ผ้ ท
ู ี่สำเร็ จกำรศึกษำไม่เกิน 6 เดือนเท่ำนัน้ ยกเว้ นผู้ที่มีเอกสำรรับรองกำรศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ ้นจึงสำมำรถสมัครได้
เอกสารประกอบการสมัคร
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปั จจุบนั (ไทย/อังกฤษ)
 ใบรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (ไทย/อังกฤษ)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จานวน 2 รูป (นาส่งวันสอบคัดเลือก)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครต้ องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ sipbbl.doc@gmail.com และ
sip.doc@Bangkokbank.com ภายใน 3 วัน หลังการสมัคร Online
- ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สง่ เอกสารครบถ้ วนเท่านัน้
กาหนดการ
รายละเอียด
การรับสมัคร
- สมัครทาง Internet
(www.bangkokbank.com/sip)
- สมัครด้ วยตนเอง
(ชัน้ 7 ศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ)
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
ช่ วงเวลาอบรม

กาหนดการ
25 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
24 - 26 เมษายน 2562
28 พฤษภาคม 2562
4 - 27 มิถนุ ายน 2562
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สำหรับนักศึกษำไทยที่กำลังศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำในต่ำงประเทศ และในประเทศ ภำคภำษำอังกฤษ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
 อายุไม่เกิน 25 ปี
 เป็ นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในต่ำงประเทศ และในประเทศ ภำค
ภำษำอังกฤษ โดยไม่จากัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรี ยน
 ระดับการศึกษา
o ระดับปริ ญญำตรี
 สถำบันอุดมศึกษำในต่ำงประเทศ เป็ นนักศึกษำที่จบกำรศึกษำชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไป
 สถำบันอุดมศึกษำในประเทศ ภำคภำษำอังกฤษ เป็ นนักศึกษำที่จบกำรศึกษำชันปี
้ ที่ 3
ขึ ้นไป
o ระดับปริ ญญำโทและปริ ญญำเอก ทุกชันปี
้
 สามารถเข้ าอบรมได้ เต็มเวลาทาการ ตลอดระยะเวลาการอบรม
หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ผ้ ท
ู ี่สำเร็ จกำรศึกษำไม่เกิน 6 เดือนเท่ำนัน้ ยกเว้ นผู้ที่มีเอกสำรรับรองกำรศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ ้นจึงสำมำรถสมัครได้
เอกสารประกอบการสมัคร
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปั จจุบนั (ไทย/อังกฤษ)
 ใบรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (ไทย/อังกฤษ)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จานวน 2 รูป (นาส่งวันสอบคัดเลือก)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครต้ องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ sipbbl.doc@gmail.com และ
sip.doc@Bangkokbank.com ภายใน 3 วัน หลังการสมัคร Online
- ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สง่ เอกสารครบถ้ วนเท่านัน้

กาหนดการ
รายละเอียด
การรับสมัคร
- สมัครทาง Internet
(www.bangkokbank.com/sip)
- สมัครด้ วยตนเอง
(ชัน้ 7 ศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ)
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
ช่ วงเวลาอบรม

กาหนดการ
13 - 24 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
18 - 20 มิถนุ ายน 2562
4 กรกฎาคม 2562
11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

