ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม
การอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls
หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
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 จึงได้ดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำรใช้สื่อดิจิทัลกับประชำชนในกลุ่มต่ำง ๆ 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสตรี
กลุ่มเด็กและเยำวชน กลุ่มคนพิกำร กลุ่มผู้สูงอำยุและกลุ่มคนด้อยโอกำส ทั้งนี้ด้วยควำมแตกต่ำงกันของแต่ละ
กลุ่ม กิจกรรมกำรอบรมเพื่อพัฒนำกำรใช้สื่อดิจิทัลจึงมีควำมแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสม และในกำรอบรม
ครั้ง นี้เป็นกำรอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร กำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของสตรี
2. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้ำร่วมกำรอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร กำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี
3. กลุ่มเป้าหมาย
เพศหญิง อำยุตั้งแต่ 20 – 59 ปี และมีควำมสนใจและควำมตั้งใจที่จะศึกษำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว
4. ประโยชน์ของการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มสตรีมีกำรใช้ สมำร์ ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ด้วยควำมปลอดภัย สำมำรถนำไป
ประยุกต์กำรหำรำยได้ในยุคดิจิทัล โดยฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรผลิต เนื้อหำลงบนสื่อ สำหรั บขำยบน
ช่องทำงออนไลน์ เรียนรู้วิธีกำรคิด วำงแผน ผลิต ฝึกใช้เครื่องมือสร้ำงสื่อประเภทรูปภำพ จำกโปรแกรม
ออนไลน์หรือจำกแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน เรียนรู้กำรสร้ำงช่องทำงเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ กำรใช้เครื่องมือ
ของช่องทำงดังกล่ำวและจัดกำรข้อมูลได้ เรียนรู้ข้อกำหนดต่ำง ๆ และกฎหมำยที่ควรรู้สำหรับกำรทำสื่อบน
โซเชียล รวมถึงได้เข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข และกำรดูแลสุขภำพบนอินเตอร์เน็ต
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หลังจำกฝึกอบรม ผู้ที่เข้ำอบรมจะได้รับควำมรู้ตำมหัวข้อ ดังนี้
4.1 รู้จัก “มือถือ” ของเรำ เรียนรู้กำรตั้งค่ำต่ำง ๆ
4.2 กำรใช้งำนแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
4.3 กำรทำสติกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) กำรคิดคอนเซ็ปงำน
4.4 วิธีสร้ำงสติกเกอร์ด้วยแอพพลิเคชัน LINE Studio
4.5 กำรจัดกำรข้อมูลในไลน์ ครีเอเตอร์ LINE Creator
4.6 กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “DoctorMe”
4.7 กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “EMS 1669 ”
4.8 ซื้อขำยออนไลน์ ง่ำยนิดเดียว (Easy E-Commerce)
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.1 กลุ่มสตรี อำยุตั้งแต่ 20 – 59 ปี
5.2 มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับกำรอบรม
5.3 มีควำมสนใจและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองในด้ำนเทคโนโลยี
6. เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th

6.2 เอกสำรประกอบกำรสมัคร
 ใบสมัครกำรเข้ ำร่วมอบรมกิ จกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร กำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี กรอกรำยละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
คาถาม:
ท่ำนคิดว่ำจะนำเอำหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มำพัฒนำคุณภำพชีวิต
สตรีอย่ำงไร
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6.3 จัดส่งใบสมัครและเอกสำรแนบมำทำงช่องทำงต่อไปนี้
 Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com
(ทั้งนี้ประโยชน์ในกำรเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ Email “ใบสมัครอบรมหลักสูตร
กำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี”)
6.4 กำหนดกำรจัดส่งใบสมัคร
 สำมำรถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนำคม 2562
7. กาหนดการจัดกิจกรรม
กำรดำเนินงำนรับสมัครบุคคลเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จะทำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดย
พิจำรณำจำกบุคคลที่จัดส่งเอกสำรครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่กำหนด จำกนั้นจัดฝึกอบรม
เรื่อง กำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี จำนวน 5 วัน สถำนที่จัดฝึกอบรมจัดในเขต
กรุงเทพโรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดำภิเษก ตำมระยะเวลำ ดังนี้
กิจกรรม
คัดเลือก
จัดอบรม

วันที่จัดงาน
วันที่ 29 มีนำคม 2562
วันที่18-22 เมษำยน 2562

สถานที่
กรุงเทพมหำนคร
โรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดำภิเษก

หมายเหตุ



ผู้เข้ำอบรมไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ในกำรฝึกอบรม
กรณีผู้เข้ำอบรมมำจำกต่ำงจัง หวัด สำมำรถเข้ำพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่ำงวัน ที่
ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

8. การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก
8.1 กำรประกำศผลกำรคัดเลือก ประกำศในวันที่ 29 มีนำคม 2562
 Facebook : สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
 Website : www.tdi.in.th
 Email : ตอบกลับทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จำกข้อมูลกำรลงทะเบียน
โดยผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
8.2 ใบประกำศเกียรติคุณรับรองกำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของสตรี
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9. เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls
หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้สมัคร พิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
 เพศหญิง
 มีอำยุระหว่ำง 20 – 59 ปี
 มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับกำรอบรม
9.2 มีควำมสนใจและพร้อมที่จะพั ฒนำตนเองในด้ำนเทคโนโลยี มีควำมมุ่ง มั่นในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม โดยวัดจำกสำมำรถเข้ำรั บกำรฝึกอบรมได้ ต ลอดหลัก สู ตร (เข้ำร่วม 100% ของ
ระยะเวลำกำรฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษำยน 2562)
9.3 สำมำรถตอบคำถำม “ท่ำนคิดว่ำจะนำเอำหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มำพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสตรีอย่ำงไร” ได้
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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