ประกาศรับสมัครวิทยากร
กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพือ่ สังคม Thailand ICT Volunteers
ภายใต้โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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1. ที่มาและวัตถุประสงค์กิจกรรมคัดเลือก
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สัง คมมีพันธกิจในกำร 1) กำหนดทิศทำงและวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 2) เป็นแกนกลำงในกำรส่งเสริม ประสำนและบูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้เกิดกำรน ำ
เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลมำใช้อย่ ำงเต็ม ศัก ยภำพในกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จและสัง คม 3) วำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงรองรับรูปแบบและปริมำณกำรใช้งำนในอนำคต และ 4) ส่งเสริมให้
เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำประเทศ
อันจะนำประเทศมุ่งไปสู่เป้ำหมำย Thailand 4.0
ดังนั้น จึงได้ดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำรใช้สื่อดิจิทัลกับประชำชน โดยก่อนที่จะฝึกอบรมให้กับประชำชน
ทำงสำนักงำนได้วำงแผนในกำรฝึกอบรมวิทยำกร เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ทำงด้ ำ นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ก่ อนภำยใต้ “กิ จ กรรมไอซีที จิ ต อำสำเพื่อ สั ง คม Thailand ICT Volunteers” หลั ง จำก
ฝึกอบรมแล้ววิทยำกรจิตอำสำจะมีหน้ำที่ไปฝึกอบรมกลุ่มคนเป้ำหมำยตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกวิทยำกรที่มีศักยภำพในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้สื่อดิจิทัล เพื่อเป็น
วิทยำกรในกิจกรรมไอซีทีจิตอำสำเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers
3. กลุ่มเป้าหมาย
วิทยำกรในกิจกรรมไอซีทีจิตอำสำเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers: ครู อำจำรย์ ผู้จัดกำรศูนย์
วิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญด้ำน E-Commerce ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4. ประโยชน์ของกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers
เพื่อสรรหำ และฝึกอบรมวิทยำกรในกิจกรรมไอซีทีจิตอำสำเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers
ให้ ส ำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปฝึ ก อบรมให้ กั บ ผู้ สู ง อำยุ และผู้ ด้ อ ยโอกำส ตำมศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรใช้สื่อดิจิทัลต่อไป
หลังจำกฝึกอบรม ผู้ที่เข้ำอบรมจะได้รับควำมรู้ตำมหัวข้อ ดังนี้
4.1 กำรใช้งำน INTERNET
4.2 รู้จัก “มือถือ” ของเรำ
4.3 กำรใช้งำนแอปพลิเคชันกูเกิ้ล (Google)
2 of 5

4.4 กำรใช้งำน SOCIAL MEDIA
4.5 กำรใช้งำนแอปพลิเคชันยูทูป (Youtube)
4.6 กำรใช้งำนแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
4.7 กำรใช้ ง ำนแอปพลิ เ คชั น ด้ ำ นสุ ข ภำพและควำมปลอดภั ย ได้ แ ก่ กำรใช้ ง ำนแอปพลิ เ คชั น
“DoctorMe” และกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “EMS1669”
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.1 มีกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
5.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5.3 มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับประชำชน หรือ วิทยำกรหน่วยงำนอื่นๆ
6. เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th

6.2 เอกสำรประกอบกำรสมัคร
 ใบสมั ค รกำรเข้ ำ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยำกร กิ จ กรรมไอซี ที จิ ต อำสำเพื่ อ สั ง คม Thailand ICT
Volunteersกรอกรำยละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
 เอกสำรแนบประกอบกำรพิจำรณำด้ำนบุคคล ได้แก่ ใบรับรองกำรฝึกอบรม เป็นต้น
6.3 จัดส่งใบสมัครและเอกสำรแนบมำทำงช่องทำงต่อไปนี้
 Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com
(ทั้งนี้ประโยชน์ในกำรเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่ำใบสมัครกำรเข้ำร่วมเป็น
วิทยำกรสำหรับกิจกรรมไอซีทีจิตอำสำเพื่อสังคม Thailand ICT)
6.4 กำหนดกำรจัดส่งใบสมัคร
 สำมำรถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนำคม 2562
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7. กาหนดการจัดกิจกรรม
กำรดำเนินงำนรับสมัครบุคคลเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จะทำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรม
โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่จัดส่งเอกสำรครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่กำหนด จำกนั้น จัดฝึกอบรม
เรื่อง กิจกรรมไอซีทีจิตอำสำเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers จำนวน 5 วัน สถำนที่จัดฝึกอบรมจัด ใน
เขตกรุงเทพ โรงแรมเซนทรำ ห้องวำยุภักษ์ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ ตำมระยะเวลำ ดังนี้
กิจกรรม
คัดเลือก
อบรม (10 คน)
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3

วันที่จัดงาน
วันที่ 29 มีนำคม 2562
วันที่ 1 – 5 เมษำยน 2562

สถานที่
กรุงเทพมหำนคร
โรงแรมเซนทรำ ห้องวำยุภักษ์
ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ
วันที่ 17 – 21 เมษำยน 2562
ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 22 - 26 เมษำยน 2562
ศูนย์ ICT ชุมชน กศน.ตำบลขำมป้อม
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2562 ศูนย์ ICT ชุมชน อบต.ศรีภิรมย์
จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ



ผู้เข้ำอบรมไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกำรฝึกอบรม
กรณีผู้เข้ำอบรมมำจำกต่ำงจังหวัด สำมำรถเข้ำพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่ำงวันที่ฝึกอบรม
ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

8. การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก
8.1 กำรประกำศผลกำรคัดเลือก ประกำศในวันที่ 29 มีนำคม 2562
 Facebook : สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
 Website : www.tdi.in.th
 Email: ตอบกลับทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จำกข้อมูลกำรลงทะเบียน
โดยผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
8.2 สิทธิประโยชน์
 ค่ำตอบแทนกำรดำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ผู้ประกอบกำร
 ใบประกำศเกี ย รติ คุ ณ รั บ รองกำรผ่ ำ นกำรอบรมหลั ก สู ต รกิ จ กรรมไอซี ที จิ ต อำสำเพื่ อ สั ง คม
Thailand ICT Volunteers
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9. เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers
9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้สมัคร พิจำรณำ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่
 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 มีประสบกำรในกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับประชำชน หรือ วิทยำกรหน่วยงำน
อื่นๆ
 มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับกำรอบรม และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง
9.2 เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมพร้อมในกำรเข้ำอบรม สำมำรถ
เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มีเวลำเข้ำร่วม 100% ของเวลำฝึกอบรมทั้งหมด ระยะเวลำกำร 5 วัน
คือ 1 –5 เมษำยน 2562)
9.3 มีควำมพร้อมในกำรทำกิจกรรมต่อเนื่องภำยหลังกำรฝึกอบรมสำเร็จ โดยสำมำรถลงพื้ นที่เพื่อ
ทำกิจกรรมต่ำงจังหวัด ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
9.4 นอกเหนือจำกคุณสมบัติข้ำงต้นกำรพิจำรณำคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวธัญญำมำศ คำมำตำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 083-715-3266
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2560
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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