


 

                  Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons 

______________________________________________________________ 

 

8th Floor, 7th Building, JICA Project Office, Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health, 11000     Tel: (02) 591-8611 Fax: (02) 591-8611 

                      โครงการ S-TOP JICA   
        สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
        กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ์
        จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ประเทศไทย 
     ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์        
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ประเทศไทย 

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลอืกผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที ่๒: นโยบายการดูแลระยะยาว 
 และการสนับสนุนการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. กำหนดการเบื้องต้นสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ 
  ๒. ข้อมูลทั่วไปสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ 
  ๓. แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์  

  ด้วยโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ 
(โครงการ S-TOP) จะจัดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ ๒ : นโยบายการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการ
ดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการดำรงชีวิตในบริบทของการดูแลที่ไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ
และเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลแต่ละแห่งของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

  ทั้งนี้การฝึกอบรมจะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
ผู้เข้าร่วมเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด นัก
กิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา 
และเภสัชกร ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำนโยบายการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการดำรงชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ ในสำนักงานบริหาร หรือสถานบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สามารถดู
กำหนดการและรายละเอียดของการฝึกอบรมดังกล่าวดังเอกสารแนบ ๑ และเอกสารแนบ ๒ ตามลำดับ  

  ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วม ๒๔ ท่าน ผู้มี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทั่วไปฯ ดังเอกสารแนบ ๒ กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัครของ
ผู้เข้าร่วมมาที่โครงการ S-TOP ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครดังเอกสารแนบ ๓  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังว่าจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโดยเร็วที่สุดจะเป็นพระคุณ  
         
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                 Mr. Motooki SAKAI  
                  หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ S-TOP  
ผู้ประสานงาน น.ส. วรางคณา ไทยเจริญ ผู้ช่วยโครงการ S-TOP 
โทร : (66) 591-8611, (66) 954305529 E-mail: warangkana.t@jica-s-top.com 



กำหนดการเบื้องต้นสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ครั้งที่ 2 
เรื่อง นโยบายด้านการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 

24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วันที่ 
เวลา 

(เวลาประเทศไทย) 
เนื้อหาการฝึกอบรมฯ วิทยากร/ผู้บรรยาย องค์กร 

วันที ่1: 
24 
สิงหาคม  

08:30-09:00 ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม  

09:00-09:30 พิธีเปิด 

กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ/ สำนักงาน JICA ประเทศ
ไทย/ ผู้เชี่ยวชาญ JICA  

กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ 
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (JICA) 

09:30-10:00 แนะแนวการฝึกอบรมฯ / แนะนำตัว พิธีกร/ ผู้เข้าร่วม  

10:00-11:00 
การบรรยายหัวข้อ: นโยบายและการปฏิบัติด้านการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการ
ดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น Mr. NAKAMURA Shintaro 

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านประกนัสังคม 
สำนักงานใหญ่ JICA เมือง Tokyo 
ประเทศญี่ปุ่น 11:00-11:20 พักรับประทานอาหารว่าง 

11:20-12:20 การอภิปราย: การถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ Mr. NAKAMURA 
12:20-13:20 พักกลางวัน 
13:20-14:20 การบรรยายหัวข้อ: รูปแบบการดูแลอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดสระบุรี 

นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร 
 ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประเทศไทย 

14:20-14:40 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:40-15:40 การอภิปราย: การถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย 
15:40-16:00 สรุป ผู้เข้าร่วม  

วันที ่2: 
25 
สิงหาคม 

09:00-09:30 ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม  
09:30-10:00 ประกาศ (ถ้ามี) / ทบทวนการฝึกอบรมในวันก่อนหน้า พิธีกร/ ผู้เข้าร่วม  
10:00-11:00 การบรรยายหัวข้อ: การควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น  

Dr. KUROSU Hitomi 
 นักวิจยั 

สถาบันโรคติดเชื้อ (NIID)  
จังหวัด Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 

11:00-11:20 พักกลางวัน 
11:20-12:20 การอภิปราย: การถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ Dr. KUROSU 
12:20-13:30 พักกลางวัน 
13:30-14:30 การบรรยายหัวข้อ: โครงการดูแลผู้สูงอายุของ JICA ในตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

Ms. TSUKADA Yoshiko  
  ผู้จัดการโครงการ 

มหาวิทยาลัย Saku จังหวัด Nagano
ประเทศญี่ปุ่น 

14:30-14:50 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:50-15:40 การอภิปราย: การถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ Ms. TUKADA 
15:40-16:00 สรุป ผู้เข้าร่วม  



 

วันที่ เวลา 
(เวลาประเทศไทย) 

เนื้อหาการฝึกอบรมฯ วิทยากร/ผู้บรรยาย องค์กร 

วันที ่1: 

24 
สิงหาคม 

08:45-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-09:30 ประกาศ (ถ้ามี) / ทบทวนการฝึกอบรมในวันก่อนหน้า พิธีกร/ผู้เข้าร่วม  
09:30-10:30 การอภิปราย: การดำเนินการศูนย์ดูแลกลางวันในประเทศญี่ปุ่น (วิดีโอ) ผู้เชี่ยวชาญ  
10:30-10:50 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:50-11:50 การบรรยายหัวข้อ: การดำเนินการศูนย์ดูแลกลางวันในประเทศไทย 

 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล
นครนนทบุรี 

11:50-13:00 พักกลางวัน 
13:00-14:00 การอภิปราย: การถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับ ผู้บรรยาย 
14:00-14:30 สรุป ผู้เข้าร่วม  
14:30-14:45 กรอกแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม  

14:45-15:00 พิธีปิด 
กระทรวงสาธารณสุข/รองปลัด
กระทรวงฯ หรือ นายแพทย์กรกฤช 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



 

Ver.30062021 
ข้อมูลทั่วไป 

สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้ร่วมโครงการ 
ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการ  

– โครงการ S-TOP - 
 
1. ข้อมูลสำคัญ 

ชื่อโครงการ 
Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons 
โครงการพัฒนารูปแบบบริการท่ีไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ (S-TOP) 

หน่วยงานผู้ดำเนินการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ระยะเวลาความร่วมมือ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2565 

ชื่อหลักสูตร 
การฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2: นโยบายการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการดํารงชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ 

ระยะเวลา 24 – 26 สิงหาคม 2564 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร 

(1) สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:  
 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับการรับรองโดยโครงการ S-TOP 
(2) สำหรับผู้สังเกตการณ์: 
 16 สิงหาคม 2564 

จำนวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/ 
ผู้สังเกตการณ์ 

(1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
24 ท่าน;  
- พื้นที่นำร่อง 8 พื้นท่ี: พื้นที่ละ 2 ท่าน = 16 
- พื้นที่ศักยภาพ (โรงพยาบาลขุนตาลและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ)์: พื้นที่ละ 1 ท่าน  
- 4 ท่าน จากกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  
 (สำนักปลัดกระทรวงฯ, กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย) 
- 1 ท่าน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
- 1 ท่าน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(2) ผู้สังเกตการณ์ 
72 หน่วยงาน;  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในกรณีของกรุงเทพมหานครเป็นสำนักการแพทย์และสำนัก

อนามัย) = 9 
- หน่วยงานท่ีส่งแบบฟอร์ม 4 = 55 
- พื้นที่ศักยภาพ (โรงพยาบาลขุนตาลและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ)์ = 2 



 

- กระทรวงสาธารณสุข = 4 
 (สำนักปลัดกระทรวงฯ, กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย) 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ = 1 
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = 1 

ภาษา ไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด 
นักอรรถบำบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา 
และเภสัชกร ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำนโยบายการดูแลระยะยาวและการสนับสนุนการ
ดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ในสำนักงานบริหาร หรือสถานบริการสุขภาพ (สสจ. รพ.ระยะ
เฉียบพลัน และรพ.ชุมชน) และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

• เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวและ
การสนับสนุนการดำรงชีวิตในบริบทของการดูแลที่ไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ 

• เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ท่ี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลแต่ละแห่งของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

หน่วยงานฝึกอบรม 

• JICA สำนักงานใหญ่ คุณนากามูระ (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 
JICA HQs, Mr. NAKAMURA (Tokyo, Japan) 

• นพ. ประสิทธิชัย โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี ประเทศไทย 
• ดร. คุโรสุ สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 

(National Institute of Infectious Diseases (NIID), Dr. KUROSU (Tokyo, Japan) 
• มหาวิทยาลัยซากุ คุณซึกาดะ (นะงะโนะ ประเทศญี่ปุ่น) 

Saku University, Ms. TSUKADA (Nagano, Japan) 
• ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี (นนทบุรี ประเทศไทย) 

การจัดการฝึกอบรม 

(1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
• ทางออนไลน์: การบรรยายท้ังหมดสามารถเข้าร่วมได้ทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ทุกท่านจำเป็นต้องอยู่ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสำหรับการเข้าร่วม
การฝึกอบรม 

• ประกาศนียบัตร: โครงการ S-TOP จะทำการออกประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมที่ได้เข้าร่วมการบรรยายครบทุกหัวข้อและนำส่งความคิดเห็นเมื ่อจบการ
บรรยายในแต่ละหัวข้อ โดยประกาศนียบัตรจะถูกจัดส่งให้ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

(2) ผู้สังเกตการณ ์
• ทางออนไลน์: การบรรยายท้ังหมดสามารถเข้าร่วมได้ทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

ทุกท่านจำเป็นต้องอยู่ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสำหรับการเข้าร่วม
การฝึกอบรมให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่ทำได้ 



 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

1) ผู้เข้าร่วมควรเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ S-TOP ตามพื้นที่นำร่องและพื้นท่ีศักยภาพของโครงการท่ีได้รับ
การยืนยันในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2) ผู้เข้าร่วมจากพื้นท่ีนำร่องและการพื้นท่ีศักยภาพควรเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมขององค์กรท่ีดำเนินโครงการ S-TOP 
ซึ่งส่งแบบฟอร์ม 4 เป็นประจำ 

3) ผู้เข้าร่วมจากพื้นท่ีนำร่องและพื้นท่ีศักยภาพจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนาของรูปแบบ
บริการด้วยความเป็นผู้นำ 

4) ผู้เข้าร่วมควรเป็นผู้ท่ีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน หรือ ทำงานในสถานท่ีในพื้นท่ีนำร่องหรือพื้นท่ีศักยภาพจน
สิ้นสุดโครงการ S-TOP (ต.ค. 2565)  

5) ผู้ท่ีเคยเข้าร่วม Japan Training ท่ีจัดขึ้นโดยโครงการ S-TOP จะไม่ได้รับการคัดเลือกในการฝึกอบรมครั้งนี้ แต่
สามารถสังเกตการณ์ออนไลน์ได้ 

6) ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดีพอที่จะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมได้ครบท้ัง 
โปรแรม ผู้เข้าร่วมควรมีส่วนร่วมในการอภิปรายหารืออย่างแข็งขัน เพื่อแบ่งปันความคิดที่ได้แรงบันดาลใจจาก
การฝึกอบรม ผู้ท่ีมีแผนจะเข้าร่วมการอบรมแค่บางส่วนจะไม่ถูกเลือก 

(2) ผู้สังเกตการณ ์
1) ผู้สังเกตการณ์ควรเป็นหน่วยงานที่ได้จัดทำรายงานแบบฟอร์ม 4 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละ

พื้นที่นำร่องของโครงการ S-TOP (ในกรณีของกรุงเทพมหานครให้นับเป็นสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย) 
โดยพื้นที่นำร่องและพื้นที่ศักยภาพคือพื้นที่ตามที่ได้รับการยืนยันในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ครั้งที่ 3 ในดือนธันวาคม 2563 รวมทั้ง จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2) ผู้สังเกตการณ์ควรเป็นผู้ท่ีจะยังคงอยู่ในพื้นท่ีนำร่องหรือพื้นท่ีศักยภาพจนสิ้นสุดโครงการ S-TOP (ต.ค. 2565)  
3) ผู้สังเกตการณ์จากพื้นที่นำร่องหลักและพื้นที่ศักยภาพจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ PDCA เพื่อการพัฒนา

ของรูปแบบบริการด้วยความเป็นผู้นำ 

3. คุณสมบัติ 
(1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้อง: 
1) กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” (ภาคผนวก 1) และจัดส่งมาท่ีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยโครงการไจก้า ผ่านทางอีเมล 

ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
2) ไม่เปลี่ยนหัวข้อหลักสูตรหรือลดระยะเวลาของการอบรม 
3) ตรงต่อเวลา 
4) เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมและการประชุมท้ังหมดท่ีกำหนดไว้เป็นเวลา 3 วัน 
5) ให้ยุติการเข้าร่วมการฝึกอบรมหากผู้เชี่ยวชาญ JICA และองค์กรท่ีสมัครตกลงกันด้วยเหตุผลใดๆ สำหรับการยุติ

ดังกล่าว และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากการยุติดังกล่าว 



 

6) ยินยอมให้ยกเว้นลิขสิทธิ์และสิทธิภาพบุคคลใดๆ สําหรับสิ่งที่จัดทำขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมเท่าที่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของ S-TOP 

(2) ผู้สังเกตการณ ์
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จะต้อง: 
1) กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” ผ่านทาง Google Form จากทางโครงการ S-TOP และส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 

19 กรกฎาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 
2) ให้ย่ืนแบบฟอร์มยินยอมสําหรับลิขสิทธิ์และสิทธิภาพบุคคลในเวลาท่ีลงทะเบียนในข้อ 1) 
3) ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือถามคำถาม 
4) เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมท้ังหมดท่ีกำหนดไว้เป็นเวลา 4 วันให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่ทำได้ 
5) จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่มีคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีพร้อมกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการ

ฝึกอบรม 

4. ค่าใช้จ่าย และค่าเบ้ียเลี้ยง 
โปรดทราบว่าไจก้าจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้

สังเกตการณ์ 

ส่ิงที่แนบมาด้วย 
ภาคผนวก 1 แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ของโครงการ S-TOP 
ภาคผนวก 2 หลักสูตรการฝึกอบรมเบ้ืองต้น 
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