
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร Thailand Networking Group ครั1งที4 6 

 (THNG Camp 6) 

วนัที4 17 – 22 ธันวาคม 2559 

ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

ความเป็นมา 

 มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่

แสวงหากาํไรที>ดาํเนินงานเกี>ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th  และมี

วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานส่วนหนึ>ง เพื>อส่งเสริมการพฒันาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ต

ไทย มูลนิธิฯ ไดต้ระหนักถึงช่องทางที>เปิดกวา้งแก่บุคคลในการเขา้ถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต รวมทัOงเล็งเห็นการเชื>อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดย ัOงของสังคม

ปัจจุบนัที>ทาํใหห้ลายครัO งการพฒันาตวัเอง การพฒันาสงัคม และการพฒันาเทคโนโลย ีอาจเกิดขึOนควบคู่กนัไป 

 ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิฯ ไดริ้เริ>มผลกัดนัให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) และไดจ้ดั

โครงการค่าย THNG ขึOนเพื>อเป็นเครือข่ายสังคมที>เปิดกวา้งแก่นิสิตนักศึกษาและผูส้นใจทั>วไปทัOงจากภาค

เทคโนโลยีและนกักิจกรรมภาคสังคม ไดมี้พืOนที>ในการเผยแพร่แนวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบตวัเพื>อสงัคมร่วมกนั 

 กิจกรรมหนึ> งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสําหรับผูที้>สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดย

มุ่งเน้นไปที>เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื>อสังคม ซึ> งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที>มีความสนใจทางด้าน

นวตักรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านัOน แต่ยงัมีพนัธมิตรและความสัมพนัธ์ที>เขม้แข็งกบัผูที้>มีความรู้ 

ความชาํนาญทางดา้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื>อให้เกิดการแลกเปลี>ยนประสบการณ์ และ

มุมมองในการพฒันาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตกบัสงัคมของประเทศไทย 

 - ค่าย THNG ครัO งที> 1: IT Networking for Disaster Response ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2553) 

 - ค่าย THNG ครัO งที> 2: IT Networking for Disaster Response ณ มหาวทิยาลยัชินวตัร (2554) 

 - ค่าย THNG ครัO งที> 3: เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเพื>อสงัคม ณ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2556) 

 - ค่าย THNG ครัO งที> 4: เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเพื>อสงัคม ณ หมู่บา้นหว้ยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง  

  จ.เชียงราย (2557) 

 - ค่าย THNG ครัO งที> 5: เครือข่ายเพื>อชุมชนบา้นใหม่ ต.แม่ตา้น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (2558) 

 

 

 



 
 

 สําหรับปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิฯ เห็นถึงความสําคญัของเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) โดยเฉพาะ

ดิจิทลัเพื>อวิสาหกิจชุมชนที>จะส่งเสริมให้กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ของชุมชน    สามารถทาํการตลาดดว้ยสื>อดิจิทลัและ

สื>อออนไลน์ได้  โดยกาํหนดภารกิจให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการสํารวจความต้องการของชุมชน, จัดทาํพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ของสินคา้ชุมชน และใหค้วามรู้คาํปรึกษาแนะนาํในการใชสื้>อออนไลน์ใหแ้ก่คนในชุมชน ซึ> งใน

ปีนีOจะจดัที> ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื>อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที>ขบัเคลื>อนเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเพื>อสงัคม 

 2. เพื>อนาํความรู้ดา้นเศรษฐกิจดิจิทลัสู่ชุมชนใหน้าํไปใชง้านไดจ้ริง 

 3. เพื>อส่งเสริมให้คนในชุมชนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื>อสารเป็นเครื>องมือหลกัในการทาํ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์กบัสินคา้ชุมชนได ้

 4. เพื>อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมโครงการกบัคนในชุมชน และเชื>อมความสมัพนัธ์ของคนใน

ชุมชนเดียวกนั 

 

วธีิการดาํเนินโครงการ 

 โครงการนีO ใชว้ธีิการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมีบุคคลที>เกี>ยวขอ้ง 3 ฝ่าย คือ คนในชุมชน, 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการที>คดัเลือกโดยมูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย และวทิยากร โดยทัOง 3 ฝ่ายจะเรียนรู้ร่วมกนั 

เพื>อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จกัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื>อสารในการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กบั

สินคา้ชุมชน โดย 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศึกษาปัญหา สร้างความตระหนกั และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางที>เป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา โดยการ

วเิคราะห์ปัญหาและศึกษาทรัพยากรที>มีอยูใ่นทอ้งถิ>น 

 3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจดัทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของสินคา้ชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวิธีการที>เหมาะสม  ในการดาํเนินการเพื>อแก้ไขปัญหา  โดยคาํนึงถึงความคุม้ทุน  เวลา  และ 

ความสามารถ 

 4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหค้วามรู้และคาํปรึกษาแนะนาํในการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แก่คนในชุมชน 

 

 

 

 



 
 

กาํหนดการจดัโครงการ 

ประกาศรับสมคัร   1 – 30 พฤศจิกายน 2559 

ประกาศรายชื>อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  2 ธนัวาคม 2559  

กาํหนดวนัเขา้ค่าย   17 – 22 ธนัวาคม 2559 

 

สถานที4จดักจิกรรม 

ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   

• จาํนวนรวม 30 คน แบ่งเป็น  

- ภาคสงัคม จาํนวน 15 คน 

- ภาคเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 15 คน 

• เมื>อจบค่ายจะไดรั้บประกาศนียบตัรแสดงการผา่นการเขา้ร่วมโครงการ 
• ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการเขา้ร่วมโครงการ 

 

คุณสมบัตผิู้สมคัร 

1. นิสิตนกัศึกษา และผูส้นใจ อายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี ที>สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโครงการ 

- ภาคสงัคม: เปิดกวา้งใหก้บัทุกสาขาวชิา สามารถนาํความรู้ที>มีมาต่อยอดใหก้บัคนในชุมชนได ้

- ภาคเทคโนโลยสีารสนเทศ: เนน้สาขาวชิาที>เกี>ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื>อนาํความรู้มา

จดัทาํ 

2. มีความสนใจเทคโนโลยสีารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื>อสงัคม 

3. ชอบแลกเปลี>ยนความคิดเห็น กลา้คิดกลา้แสดงออก 

 

การรับสมคัร 

สมคัรผา่นเวบ็ไซต ์ www.thng.in.th 

 

การคดัเลือก 

พิจารณาจากการตอบคาํถามจากโจทยที์>ส่งมาพร้อมใบสมคัร      หากมีผูผ้า่นการคดัเลือกเบืOองตน้เกินจาํนวนที>

รับสมคัร ทางมูลนิธิฯ จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรผา่นทางโทรศพัทโ์ดยตรงอีกครัO ง โดยการตดัสินของมูลนิธิฯ ถือเป็น

ที>สิOนสุด 



 
 

การประชาสัมพนัธ์ 

1. ประชาสมัพนัธ์ผา่นคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

2. ประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายของ Thailand Networking Group (THNG) 

3. ประชาสมัพนัธ์ผา่นสื>อออนไลนต่์าง ๆ และโซเชียลมีเดียในเครือของมูลนิธิฯ 

 

ที4ปรึกษาโครงการ 

1. รศ.ดร.โคทม   อารียา   ประธานมูลนิธิ  

2. ศ.ดร.กาญจนา   กาญจนสุต  รองประธานมูลนิธิ 

3. ดร.ยรรยง   เตง็อาํนวย  กรรมการมูลนิธิ 

4. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ ์  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ 

5. รศ.สุรศกัดิ]    สงวนพงษ ์  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ 

 

คณะกรรมการจดัโครงการ 

1. นางสาวศิรณชัชา  วฒิุประพนัธ์พงศ ์ ผูจ้ดัการโครงการ 

2. ผศ.ดร.อมรินทร์    เทวตา   กรรมการฝ่ายวชิาการ  

3. นายวรีะชาติ   มตัติทานนท ์  กรรมการฝ่ายวชิาการ 

4. นายภาคภูมิ   ไตรพฒัน ์  กรรมการฝ่ายวชิาการและปฏิบติัการเทคนิค   

5. นางสาวนิศารัตน ์ ตนัสกลุ  กรรมการฝ่ายปฏิบติัการเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สิทธิประโยชน์ที4ผู้สนับสนุนจะได้รับ 

ระดบัและสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน Platinum Gold Silver Affiliate 

มูลค่าการสนับสนุน (บาท)  240,000  

บาท 

120,000  

บาท 

60,000  

บาท 

30,000  

บาท 

เชิญผูแ้ทนผูส้นบัสนุนเขา้ร่วมกิจกรรม 2 คน P    

เชิญผูแ้ทนผูส้นบัสนุนร่วมกล่าวเปิดงาน P    

ช่วงเวลาพิเศษสาํหรับกิจกรรมจากผูส้นบัสนุน 1 ช่วงเวลา 

(30 นาที) 

P    

ช่วงเวลาพิเศษสาํหรับกิจกรรมจากผูส้นบัสนุน 1 ช่วงเวลา 

(10 นาที) 

 P   

โลโกแ้ละประวติัยอ่บริษทับนเวบ็ไซต ์thng.in.th P P P P 

โลโกบ้นป้ายบริเวณงาน P P P P 

โลโกบ้นป้ายชื>อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม P P P  

โลโกบ้นเสืOอและกระเป๋า P P P  

มอบโล่ขอบคุณผูส้นบัสนุนและลงภาพขอบคุณใน 

วารสาร .ไทย 1 ฉบบั (วารสาร .ไทย เป็นวารสารที>ส่ง

ใหก้บั อบต. และสาํนกังานการท่องเที>ยวทุกจงัหวดั) 

P P   

จาํนวนจุดการติดตัOงอุปกรณ์เชื>อมต่อ  

(** นอกจากสนบัสนุนการจดัค่ายแลว้ผูส้นบัสนุนจะได้

สนบัสนุนการติดตัOงอุปกรณ์การเชื>อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่

ชุมชนอีกดว้ย) 

120 60 30 - 

 

 

 

 



 
 

แบบตอบรับการให้การสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร Thailand Networking Group ครั1งที4 6  

(THNG Camp 6) 

วนัที4 17 – 22 ธันวาคม 2559 

ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน/บริษทั..…………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………… 

ที>อยู ่(ในการออกเอกสารทางบญัชี)................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท…์……………………………………………………อีเมล………………………………………………… 

ยนิดีใหก้ารสนบัสนุน THNG Camp 6 ในรูปแบบ 

(กรุณาทาํเครื>องหมายในช่องที>เลือก) 

 ประเภท มูลค่าการสนับสนุน 

 Platinum Sponsorship 240,000 บาท 

 Gold Sponsorship 120,000 บาท 

 Silver Sponsorship     60,000 บาท 

 Affiliate Sponsorship 30,000 บาท 

 

ตอ้งการสนบัสนุนต่อเนื>องทุกปี 

 

ผูป้ระสานงานองคก์ร 

ชื>อ-สกลุ……………………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………....... 

โทรศพัท…์……………………………………………...อีเมล……………………………………………………......... 

 

ผูมี้อาํนาจลงนาม………………….…………………………………… 

(……...…………………………………………….) 

 

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวนัที> 31 ตุลาคม 2559 

และส่งไฟลแ์นบโลโกข้องบริษทัมาที>อีเมล jalae@thnic.or.th 

ผูป้ระสานงาน: คุณจะเล บุญทว ีโทร. 02-244-8261 โทรสาร 02-244-8264 

 


