ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม
การอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs
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
ครั้งนี้เป็นกำรอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ของนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเด็กและ
เยำวชนที่มีควำมสำคัญที่จะได้รับกำรพัฒนำกำรใช้สื่อดิจิทัลที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ที่มีแนวคิดในกำร
จัด DIGITAL YOUNG HERO CAMP หรือ แคมป์สร้ำงเยำวชนหัวใจดิจิทัล โดยกำรฝึกอบรมกำรอบรมใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกลุ่มเด็กและเยำวชน
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษำ มีอำยุระหว่ำง 10 – 18 ปี ที่มีควำมสนใจด้ำนเทคโนโลยี และมีควำมตั้งใจที่
จะศึกษำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว
4. ประโยชน์ของการอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs
เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รู้จักกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่ำ Unity ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้
ผลิต Application หรือเกมที่กำลังเป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งในปัจจุบัน จำกนั้นผู้เข้ำอบรมจะได้เรียนรู้กำรสร้ ำง
ระบบปฏิสัมพันธ์( Interactive) กับ Application ผ่ำนส่วนติดต่อผู้ ใ ช้หรื อ User Interface(UI) ของ Unity
Engine รวมถึงกำรผสมผสำนสื่อเนื้อหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ภำพ เสียง วิดีโอ หรือตัวอักษร เข้ำกับเทคโนโลยี
AR กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมกำรทำงำนระบบ UI จนเกิดเป็น AR Application ทำให้เกิดสื่อที่มี
รูปแบบกำรนำเสนอผลงำนหรือข้อมูลต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจยิ่งขึ้น

2 of 7

หลังจำกฝึกอบรม ผู้ที่เข้ำอบรมจะได้รับควำมรู้ตำมหัวข้อ ดังนี้
4.1 Internet & Social Media
4.2 Sticker Line
4.3 รู้จัก “เทคโนโลยี AR” และ AR Vuforia And Unity
4.4 ทำควำมรู้จักกับ Cyberbullying
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.1 กลุ่มเด็กและเยำวชน อำยุตั้งแต่ 10 – 18 ปี
5.2 มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับกำรอบรม
5.3 มีควำมสนใจและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองในด้ำนเทคโนโลยี
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6. เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th

6.2 เอกสำรประกอบกำรสมัคร
 ใบสมัครกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs สำหรับเด็กและเยำวชน
กรอกรำยละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
 คำตอบของคำถำมของคณะกรรมกำรคัดเลือก
คาถาม: ท่ำนอยำกให้ประเทศไทยมีแอพริเคชั่นใด ที่สำมำรถสร้ำงประโยชน์แกสังคม และคน
หมู่มำก
6.3 จัดส่งใบสมัครและเอกสำรแนบมำทำงช่องทำงต่อไปนี้
 Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com
(ทั้งนี้ประโยชน์ ในกำรเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่ำใบสมัครอบรมหลักสูตร
Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยำวชน)
6.4 กำหนดกำรจัดส่งใบสมัคร
 สำมำรถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนำคม 2562
7. กาหนดการจัดกิจกรรม
กำรดำเนินงำนรับสมัครบุคคลเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จะทำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดย
พิ จ ำรณำจำกบุ ค คลที่ จั ด ส่ ง เอกสำรครบถ้ ว น และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตำมที่ ก ำหนด จำกนั้ น จั ด ฝึ ก อบรม
เรื่ อ ง Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่ ม เด็ ก และเยำวชน จ ำนวน 5 วั น สถำนที่ จั ด ฝึ ก อบรมจั ด ใน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ตำมระยะเวลำดังนี้
กิจกรรม
คัดเลือก
จัดอบรม

วันที่จัดงาน
วันที่ 29 มีนำคม 2562
วันที่ 24–28 เมษำยน 2562
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สถานที่
กรุงเทพมหำนคร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

หมายเหตุ



ผู้เข้ำอบรมไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 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
 ใบประกำศเกี ย รติ คุ ณ รั บ รองกำรผ่ ำ นกำรอบรมหลั ก สู ต ร Digital Skills for Decent Jobs
ของกลุ่มเด็กและเยำวชน
9. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกิจกรรม Digital Skills for Decent Jobs
9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้สมัคร พิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
 นักเรียน นิสิต นักศึกษำ
 มีอำยุระหว่ำง 10 –18 ปี
 มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง
9.2 เป็นผู้ที่มีควำมสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนำตนเองในด้ำนเทคโนโลยี มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มีเวลำเข้ำร่วม 100% ของเวลำ
ฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24–28 เมษำยน 2562)
9.3 ได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในกรณีที่ยังคงติดภำรกิจในกำรเรียนต้องได้รับอนุญำตจำก
โรงเรียน มหำวิทยำลัย หรือ ได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครอง
9.4 สำมำรถตอบคำถำม “ท่ำนอยำกให้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันใด ที่สำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่
สังคม และคนหมู่มำก” ได้
9.5 นอกเหนือจำกคุณสมบัติข้ำงต้นกำรพิจำรณำคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวธัญญำมำศ คำมำตำ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ 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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