๔.๕

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล และนายอภิชาต จารุศิริ)

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้เมื่อพ้นโทษ อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างกาลังใจในการพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมี
คุณค่าในสังคมต่อไป
ปัจจุบัน มีการดาเนินงานในศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ จานวน ๒๗ แห่ง (ศูนย์ฝึกฯ ๑๕ แห่ง, สถานพินิจฯ ๑๒ แห่ง) โดยเริ่ม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๕ แห่ง, ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขยายเพิ่มอีก ๖ แห่ง และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขยายเพิ่มอีก ๑๖ แห่ง ดังนี้
หน่วยงานเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ (๑๑ แห่ง)
หน่วยงานขยายผลที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
(ศูนย์ฝึกฯ ๙ แห่ง สถานพินิจฯ ๒ แห่ง รวม ๑๑ แห่ง)
(ศูนย์ฝึกฯ ๖ แห่ง สถานพินิจฯ ๑๐ แห่ง รวม ๑๑ แห่ง)
๑) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
๒) ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง
๑๒) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ ระยอง
๑๓) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ ขอนแก่น
๓) ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี
๔) ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา ๑๔) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๓ นครราชสีมา ๑๕) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์
๕) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก
๑๖) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่
๑๗) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๘ สุราษฎร์ธานี
๖) ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา
๗) ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร
๑๘) สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร บ้านปรานี
๘) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี ๙) ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ ลพบุรี ๑๙) สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร บ้านเมตตา
๑๐) สถานพินิจฯ ราชบุรี ๑๑) สถานพินิจฯ นนทบุรี ๒๐) สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น ๒๑) สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่
๒๒) สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม ๒๓) สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์
๒๔) สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ ๒๕) สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง
๒๖) สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรสาคร ๒๗) สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี
ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐
๑. การจัดอบรมด้านมัลติมีเดียให้แก่ครูและเยาวชนแกนนา
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ผ.ศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ได้จัดฝึกอบรมและออกแบบกิจกรรมให้แก่ครูและเยาวชน
แกนนาของศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ทั้ง ๒๗ แห่ง จานวน ๓๗๐ คน (นับซ้า เยาวชนบางคนเข้าอบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร) ดังนี้
หน่วยงาน / กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี
ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา
ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง
ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา
ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร
ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี
ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ ลพบุรี
สถานพินิจฯ ราชบุรี
สถานพินิจฯ นนทบุรี
ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ ระยอง

จานวนครู-เยาวชนแกนนาที่เข้ารับการอบรม ปี ๒๕๖๐ (คน)
หลักสูตร ๑ : หลักสูตร ๒ : หลักสูตร ๓ : หลักสูตร ๔ : หลักสูตร ๕ : หลักสูตร ๖ : รวมทั้งสิ้น
พัฒนาบุคลากร ออกแบบฉลาก- ตัดต่อวิดีโอ- ตกแต่งภาพ- สร้างเกม หุ่นยนต์ BEAM
(คน)
ด้านไอที
บรรจุภัณฑ์ ทาหนังสั้น
รีทัชภาพ
๑
๔
๕
๕
๔
๔
๒๓
๑
๓
๕
๕
๔
๔
๒๒
๑
๔
๕
๕
๔
๑๙
๑
๓
๕
๕
๔
๔
๒๒
๑
๔
๕
๕
๔
๔
๒๓
๑
๓
๕
๕
๔
๑๘
๑
๔
๕
๕
๔
๔
๒๓
๑
๓
๕
๕
๔
๔
๒๒
๑
๔
๕
๕
๔
๑๙
๑
๓
๕
๔
๔
๑๗
๑
๔
๕
๔
๔
๑๘
๑
๓
๕
๔
๑๓

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จานวนครู-เยาวชนแกนนาที่เข้ารับการอบรม ปี ๒๕๖๐ (คน)
หน่วยงาน / กิจกรรม
หลักสูตร ๑ : หลักสูตร ๒ : หลักสูตร ๓ : หลักสูตร ๔ : หลักสูตร ๕ : หลักสูตร ๖ : รวมทั้งสิ้น
พัฒนาบุคลากร ออกแบบฉลาก- ตัดต่อวิดีโอ- ตกแต่งภาพ- สร้างเกม หุ่นยนต์ BEAM
(คน)
ด้านไอที
บรรจุภัณฑ์ ทาหนังสั้น
รีทัชภาพ
๑๓ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์
๑
๔
๕
๕
๔
๑๙
๑๔ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๓ นครราชสีมา
๑
๔
๕
๑๕ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่
๑
๔
๕
๑๐
๑๖ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ ขอนแก่น
๑
๔
๕
๔
๑๔
๑๗ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๘ สุราษฎร์ธานี
๑
๓
๕
๙
๑๘ สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ บ้านปรานี
๑
๓
๔
๘
๑๙ สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ บ้านเมตตา
๑
๔
๔
๔
๑๓
๒๐ สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น
๑
๔
๕
๒๑ สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่
๑
๔
๕
๒๒ สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม
๑
๔
๕
๒๓ สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์
๑
๔
๕
๒๔ สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ
๑
๔
๔
๙
๒๕ สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรสาคร
๑
๔
๕
๒๖ สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง
๑
๓
๓
๔
๑๑
๒๗ สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี
๑
๓
๔
๘
รวมทั้งสิ้น
๒๗
๙๘
๗๕
๗๘
๕๖
๓๖
๓๗๐
หมายเหตุ หลักสูตร ๑ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตร ๒ : ค่ายเยาวชน การสร้างสรรค์งานบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตร ๓ : ค่ายเยาวชน การตัดต่อวิดีโอและทาหนังสั้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตร ๔ : ค่ายเยาวชน การตกแต่งภาพและรีทัชภาพ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
หลักสูตร ๕ : ค่ายเยาวชน สร้างเกม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หลักสูตร ๖ : ค่ายเยาวชน หุ่นยนต์ BEAM ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยมีรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
(๑) หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
จัดโดย : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ผ.ศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์
ผู้เข้าอบรม : บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ
ทั่วประเทศ ๕๓ แห่ง แห่งละ ๑ คน รวมจานวน ๕๓ คน (หมายเหตุ ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๒๗ แห่ง, ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ ที่เหลืออีก ๒๖ แห่ง)
รายละเอียด : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
เรียนรู้การถ่ายภาพสตูดิโอ, การผลิตหนังสั้นเชิงสารคดี และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(๒) หลักสูตร : ค่ายเยาวชน การสร้างสรรค์งานบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ
ผู้เข้าอบรม : เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจ ๒๗ แห่ง
รายละเอียด : เรียนรู้และฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องตามนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

(๓) หลักสูตร : ค่ายเยาวชน การตัดต่อวีดีโอและทาหนังสั้น
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย : ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ ทีมวิทยากรจากคณะมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เข้าอบรม : เยาวชนจากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจ ๑๕ แห่ง (ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจเดิมที่เข้าร่วม
โครงการฯ (๑๑ แห่ง) และศูนย์ฝึกฯ ภูมิภาค จานวน ๔ แห่ง)
รายละเอียด : เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอและทาหนังสั้น สามารถใช้เครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอและหนังสั้นได้
(๔) หลักสูตร : ค่ายเยาวชน การตกแต่งและรีทัชภาพ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย : ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ผู้เข้ารับอบรม : เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจ ๑๗ แห่ง (ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจเดิมที่เข้าร่วม
โครงการฯ (๑๑ แห่ง) และศูนย์ฝึกฯ ภูมิภาค จานวน ๖ แห่ง)
รายละเอียด : เรียนรู้เทคนิคการตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop
(๕) หลักสูตร : ค่ายเยาวชน การสร้างเกมด้วย Game Maker
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย: ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ผู้เข้ารับอบรม: เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจ ๑๔ แห่ง
รายละเอียด: เรียนรู้การสร้างเกมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Game Maker ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสาหรับนักพัฒนา
เกมมือใหม่ ซึ่งใช้หลักการสร้างที่ไม่ซับซ้อน พัฒนารูปแบบเกมได้หลากหลาย เยาวชนได้ทางานเป็นทีม ร่วมกัน
คิดสร้างสรรค์เกมของตนเอง
(๖) หลักสูตร : ค่ายเยาวชน หุ่นยนต์ Beam
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย: ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ผู้เข้ารับอบรม: เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๙ แห่ง
รายละเอียด: เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย หุ่นยนต์ BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics)
เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนร่ว มกั บ ส านั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้นาหลักสูตรการอบรมภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ที่ออกแบบโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ผ.ศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ คณะมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี มาดาเนิ นการจัดท าคู่ มือการดาเนิ นงานการจัดการศึ กษานอกระบบ ระดับการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ได้นาไปฝึกวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชน แล้วนามาเทียบเป็น
ผลการเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีของการศึกษาสายสามัญในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรายวิชา
ดังต่อไปนี้
๑) วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รหัส อช๒๒๐๕๑)
จานวน ๒ หน่วยกิต
๒) วิชาเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (รหัส ทร๒๓๐๒๑)
จานวน ๓ หน่วยกิต
๓) วิชาการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (รหัส อช๓๒๒๑๗)
จานวน ๒ หน่วยกิต
๔) วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๓ (รหัส ทร๓๓๐๒๑)
จานวน ๓ หน่วยกิต
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๓. การฝึกประสบการณ์นอกสถานที่
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ส่งเสริมให้เยาวชนแกนนาของแต่ละศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ได้มา
เป็นพี่เลี้ยงค่าย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในเวทีต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ และนาความรู้ที่ได้รับไปบริการ
สังคมด้วย รายละเอียดของกิจกรรมที่ไปเข้าร่วมดังนี้
กิจกรรม

หน้าที่ของเยาวชน

ศูนย์ฝึกฯ
บ.กรุณา
๑. งานประกาศผลรางวัลหนังสั้นชิงถ้วยพระราชทาน
เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เป็นทีมงานช่วยเหลือ
๕ คน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานบนเวทีมอบรางวัล เป็นผู้ช่วยช่างภาพใน
ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
การถ่ายภาพกิจกรรม และพิมพ์โปสการ์ดให้
ณ ทีเคปาร์ค ชั้น ๘ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ได้รับรางวัล
๒. งานครบรอบทีเคปาร์ค ๑๓ ปี
สอนใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Picture
๕ คน
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
Collage แล้วนามาสกรีนลงบนแก้ว
ณ ทีเคปาร์ค ชั้น ๘ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาเป็นทีม
วิทยากรสอน และสกรีนผลงานบนแก้ว
- เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯบ้านบึง เป็นผู้ช่วย
วิทยากร ช่วยเหลือผู้เข้าอบรมตามที่นั่ง
๓. การอบรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพเบื้องต้น
สอนใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop
๖ คน
(กลุ่มผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
แล้วนามาสกรีนลงบนกระเป๋า
ณ ทีเคปาร์ค ชั้น ๘ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาเป็นทีม
วิทยากรสอน และสกรีนผลงานบนแก้ว
- เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯบ้านบึง และ
บ้านกาญจนาภิเษก เป็นผู้ช่วยวิทยากร
รวมทั้งสิ้น
๑๖ คน

รวม
ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์ฝึกฯ
บ.บ้านบึง บ.กาญจฯ
-

๕ คน

๕ คน

-

๑๐ คน

๕ คน

๔ คน

๑๕ คน

๑๐ คน

๔ คน

๓๐ คน

๔. กิจกรรมพัฒนาเยาวชนของศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ
(๑) ศูนย์ฝึก/สถานพินิจฯ ทีจ่ ัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน จานวน ๘ แห่ง เปิดสอนจานวน ๑๔ หลักสูตร
โดยมีเยาวชนได้รับการอบรมจานวน ๒๕๔ คน
ศูนย์ฝึกฯ /สถานพินิจฯ
๑. ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี

๒. ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง
๓. ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา
๔. ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์
๕. ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ ลพบุรี

๖. สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ บ้านปรานี
๗. สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ
๘. สถานพินจิ ฯ จังหวัดปทุมธานี

-

หลักสูตร
วิชาเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ทร๒๓๐๒๑)
วิชาการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก (อช๓๒๒๑๗)
หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ ๔๐ ชั่วโมง
หลักสูตรโปรแกรม Adobe Illustrator CS๖ เพื่อออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (๘๐ ช.ม.)
หลักสูตรการอบรมสร้างสรรค์เกมส์
หลักสูตรการอบรมสร้าง font
หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น ๕๐ ชั่วโมง
หลักสูตรกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ๘๐ ชั่วโมง จานวน ๒ รุ่น (๒๐ คน, ๒๐ คน)
หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ๓๐๐ ชั่วโมง (๒ รุ่น)
หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ๗๕ ชั่วโมง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ๕๐ ชั่วโมง
หลักสูตร Adobe Photoshop สาหรับทาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์, การ์ดอวยพรปีใหม่
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ ๕๕ ชั่วโมง จานวน ๒ รุ่น (๑๕ คน, ๑๙ คน)
หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อสร้างอาชีพ ๕๐ ชั่วโมง
รวมเป็น

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จานวนเยาวชน
๑๒ คน
๑๒ คน
๑๒ คน
๑๒ คน
๑๐ คน
๑๐ คน
๔๕ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๑๐ คน
๑๐ คน
๔ คน
๓๔ คน
๓ คน
๒๕๔ คน

(๒) ศูนย์ฝึก/สถานพินิจฯ ที่จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน โดยมีความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในพื้นที่
อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่าง, ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.), บริษัทเอกชน จานวน ๘ แห่ง เปิดสอนจานวน ๑๗ หลักสูตร
โดยมีเยาวชนได้รับการอบรมจานวน ๔๓๒ คน
๑.
๒.

๓.
๔.

๕.

๖.
๗.
๘.

ศูนย์ฝึกฯ / สถานพินิจฯ
ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง

ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
หลักสูตรที่จัดอบรม
จานวนเยาวชน
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ๑๒๐ ชั่วโมง
๔๗ คน
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
จานวน ๔ รุ่น (๑๔ คน, ๑๗ คน, ๗ คน, ๙ คน)
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
- หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ๑๒๐ ชั่วโมง
๖๒ คน
กศน. บางพลี
จานวน ๒ รุ่น (๓๐ คน, ๓๒ คน)
ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- หลักสูตรช่างซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
๒๕ คน
มูลนิธิชลลดา
- หลักสูตรแอนิเมชั่น
๒๐ คน
ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ๓๒ ชั่วโมง
๑๓ คน
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
- หลักสูตรซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
๔ คน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - หลักสูตรการซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๑๘ คน
- หลักสูตร THAI-METSTER ระดับ JUNTOR ๑
๑๘ คน
ชมรมศิษย์เก่าไทย-เยอรมัน
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยชิ้นงานออกแบบและ
พระนครเหนือ, บมจ.พัฒน์กล)
เขียนแบบเบื้องต้นโปรแกรม CAD CAM
- หลักสูตรการทาสติกเกอร์ไลน์
๖๐ คน
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี
- หลักสูตรสร้างงานกราฟฟิก ๗๐ ชั่วโมง
๒๐ คน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
- หลักสูตรโปรแกรมสานักงาน ๗๐ ชั่วโมง
๓๐ คน
๓๗ คน
- หลักสูตรโปรแกรมวาดการ์ตูน ๗๐ ชั่วโมง
๑๘ คน
- หลักสูตรโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ๗๐ ชั่วโมง
ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา
- หลักสูตรการสร้างคลิปยูทูปเงินล้าน
๒๐ คน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ บ้านเมตตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ ๓๐ ชั่วโมง
๓๕ คน
จานวน ๒ รุ่น (๒๐ คน, ๑๕ คน)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์และกราฟฟิกเบื้องต้น ๖๐ ชั่วโมง
สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี
๕ คน
รวมเป็น
๔๓๒ คน

(๓) ศูนย์ฝึกฯ มีกิจกรรมให้เยาวชนนาความรู้ไปปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน หรือออกฝึกประสบการณ์เผยแพร่ความรู้ หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเวทีต่างๆ จานวน ๔ แห่ง โดยมีเยาวชนปฏิบัติงาน จานวน ๔๗ คน
ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ

กิจกรรมที่ปฏิบัติงาน/ออกฝึกประสบการณ์

๑. ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
- เยาวชนปฏิบัติงาน ๒๔ คน
- ผู้เข้าอบรม ๑๑๐ คน
๒. ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี

-

จานวนเยาวชน
ที่ปฏิบัติงาน
การออกให้ความรู้ประชาชนทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก (๑๒ ชั่วโมง) ณ ชุมชนตาบลนาเกลือ
๓ คน
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
(ผู้เข้าอบรม ๒๐ คน)
การออกให้ความรู้ประชาชนทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก (๑๒ ชั่วโมง) ณ บ้านเอื้ออาทร
๒ คน
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ผู้เข้าอบรม ๒๐ คน)
การออกให้ความรู้ประชาชนทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก (๖ ชั่วโมง) ณ ชุมชนตาบลคลองด่าน
๒ คน
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน)
การออกให้ความรู้ประชาชนทั่วไป หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก (๑๒ ชั่วโมง) ณ องค์การบริหารส่วน
๒ คน
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
(ผู้เข้าอบรม ๒๐ คน)
การออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น สกรีน เสื้อ-แก้ว-กระเป๋า
๑๕ คน
จานวน ๓ ครั้ง (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงยุติธรรม, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ทีเคพาร์ก,
การออกแบบตกแต่งซุ้มบริการถ่ายภาพ และบริการงานสกรีนเสื้อ-กระเป๋าผ้าแก่เยาวชนและ
๖ คน
ครอบครัวในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ได้แก่ วันสงกรานต์,
วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ
๓. ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา

๔. ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร

กิจกรรมที่ปฏิบัติงาน/ออกฝึกประสบการณ์
- การทาการ์ด สคส. วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐, ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
- ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ
“ปอดแหก” งานสื่อดิจิทัลและงานออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบาบัดผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
- การออกบูธบริการตัดสติกเกอร์และทานามบัตร ในงานเปิดบ้านวิลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
- เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ (รอบคัดเลือกระดับภาค) “สาขากราฟิกดีไซด์”
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวมเป็น

จานวนเยาวชน
ที่ปฏิบัติงาน
๒๕ คน
๓ คน

๕ คน
๔ คน
๖๗ คน

๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(๑) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ :
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดให้มี “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน” ครั้งที่ ๒ DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่
เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ทั่วประทศ หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจัดการแข่งขัน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๘ – ๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการเด็กและเยาวชน (JDI) แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
• ประเภท ๑ : การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ๑๘ คน
ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง
• ประเภท ๒ : การแข่งขันวาดภาพเหมือนดิจิทัล POLYGON ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ๑๗ คน
ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๕ อุบลราชธานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
(๒) การแข่งขันวิชาการ :
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดให้มี “การแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี ๒ (Academic Skills
Competition #2)” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
• ประเภท : การแข่งขันออกแบบออกแบบ Infographic
ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ ระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง
๖. ผลงานของเยาวชนปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) การออกแบบผลิตภัณฑ์ :
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาได้นาความรูท้ ี่ได้รับจากการอบรม มาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “โลโก้กรุณาบิวตี้” เป็นฉลากผลิตภัณฑ์
สบู่เหลว, ผลิตภัณฑ์ด้านงานสกรีนเสื้อ-กระเป๋า-แก้ว
(๔) การผลิตสติกเกอร์ไลน์ :
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ได้จัดค่ายเยาวชน “สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติกเกอร์ไลน์ ” เพื่อให้เยาวชนที่ชื่นชอบการวาดการ์ตูน
ได้เรียนรู้การออกแบบวาดการ์ตูนเพื่อผลิตสติกเกอร์ไลน์ เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานและสร้างรายได้ ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เยาวชนจาก
จัดทาสติ๊กเกอร์ออกจาหน่ายใน LINE STORE
ศูนย์ฝึกฯ
ก. ปี ๒๕๖๐ : จัดทาสติ๊กเกอร์จาหน่ายเพิ่มอีก จานวน ๘ ชุด
บ้านปรานี
- สติกเกอร์ชุด Local Man
(จานวน ๑๔ ชุด)
https://store.line.me/stickershop/product/1391859/th
- สติกเกอร์ชุด Official Man
https://store.line.me/stickershop/product/1425470/th
- สติกเกอร์ชุด น้องปรานีดุกดิก
https://store.line.me/stickershop/product/1414540
- สติกเกอร์ชุดหัวหน้าแก๊งค์เด็กดุกดิก
https://store.line.me/stickershop/product/1425604
- สติกเกอร์ชุด TRANSPORT MAN
https://store.line.me/stickershop/product/1518351/th
- สติกเกอร์ชุด Local administration
https://store.line.me/stickershop/product/1600984/th
- สติกเกอร์ชุด Chief gang kids DukDik2
https://store.line.me/stickershop/product/1610856/th
- สติกเกอร์ชุด Mr.Bunrak Saraggananda
https://store.line.me/stickershop/product/1808625/th
ข. ปี ๒๕๕๙ : จัดทาสติ๊กเกอร์จาหน่ายเพิ่มอีก จานวน ๕ ชุด
- สติ๊กเกอร์ ชุดน้องปรานี
https://store.line.me/stickershop/product/1325118/th
- สติ๊กเกอร์ ชุดหัวหน้าแกงค์เด็ก
https://store.line.me/stickershop/product/1325842/th
- สติ๊กเกอร์ ชุดน้องปรานีพี่กรุณา
https://store.line.me/stickershop/product/1340020/th
- สติ๊กเกอร์ ชุดคุณแม่ฟรุ้งฟริ้ง
https://store.line.me/stickershop/product/1337342/th
- สติ๊กเกอร์ ชุด Penny on Sale
https://store.line.me/stickershop/product/1350228
- สติ๊กเกอร์ ชุด Local Man (อยู่ระหว่างรอพิจารณาใน LINE STORE)
ค. ปี ๒๕๕๙ : เยาวชนรับจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์ส่วนตัวตามรูปแบบที่
ผู้ว่าจ้างต้องการ ซึ่งมีค่าจ้างชุดละประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อชุด
(แต่ละชุดมี ๔๐ รูป)
ง. ปี ๒๕๕๘ : จัดทาสติ๊กเกอร์จาหน่าย จานวน ๑ ชุด
- สติ๊กเกอร์ ชุดสาว 3 G แก๊ง
https://store.line.me/stickershop/product/1232303/th

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

รายได้ (บาท)
รายได้จากการจาหน่าย/
รับจ้างผลิตสติกเกอร์ไลน์
(ม.ค. ๕๙ – ม.ค. ๖๑)
เป็นเงิน ๓๗,๑๗๑ บาท

ศูนย์ฝึกฯ
บ้านบึง
(จานวน ๔ ชุด)

ก. ปี ๒๕๕๘ : จัดทาสติ๊กเกอร์จาหน่าย จานวน ๓ ชุด
- สติ๊กเกอร์ ชุดแก๊งวายร้าย
https://store.line.me/stickershop/product/1217860/th
- สติ๊กเกอร์ ชุดเด็กร้ายวัยซ่า
https://store.line.me/stickershop/product/1216239/th
- สติ๊กเกอร์ ชุดวายร้ายกลับใจ
https://store.line.me/stickershop/product/1232314/th
ข. ปี ๒๕๕๙ : จัดทาสติ๊กเกอร์จาหน่ายเพิ่มอีก จานวน ๑ ชุด
- สติ๊กเกอร์ ชุดเด็กบ้านบ้าน
https://store.line.me/stickershop/product/1294474/th

รายได้จากการจาหน่าย
(ส.ค. ๕๘ – ม.ค. ๖๑)
เป็นเงิน ๑,๐๙๒ บาท

๗. เยาวชนที่ได้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพด้านไอทีหลังจากได้รับการปล่อยตัว
ในปี ๒๕๖๐ มีเยาวชนที่ได้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพด้านไอทีหลังจากได้รับการปล่อยตัว จานวน ๒๐ คน ดังนี้
ศูนย์ฝึกฯ
ข้อมูล
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา
เยาวชนประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง จานวน ๕ คน
ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร
เยาวชนเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑล จานวน ๑๕ คน
๘. แผนงานการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๑
๑) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนแกนนา/ครูศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ ทั้ง ๒๗ แห่ง แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑.๑) กลุ่มมัลติมีเดีย : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ผ.ศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ จัดอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ
- ระดับเบื้องต้น ได้แก่ การทาโปสการ์ด ปฏิทิน (Pic Collage), การทาหนังสั้นเบื้องต้น (Premier), การทาสิ่งพิมพ์
เบื้องต้น (InkScape), การตกแต่งรัทัชภาพเบื้องต้น (Photoshop)
- ระดับกลาง ได้แก่ การทา Packaging, การสร้างเกม (Game Maker)
- ระดับสูง ได้แก่ การทา Print Ad, การทา Motion Graphic, การทา VDO Clip Advance (การนาเสนอ การคิด
คาโฆษณา การคิดบทสนทนา การเล่าเรื่อง ดนตรีประกอบ)
๑.๒) กลุ่ ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : นายจิ ร ะศั ก ดิ์ สุ วรรณโณ ที่ ป รึก ษาโครงการ ทสรช. จั ด อบรมแบ่ ง เป็ น ๓ หลั ก สู ต รคื อ
หุ่นยนต์ BEAM เบื้องต้น, หุ่นยนต์ BEAM และสมองกลฝังตัว, โครงงานคอมพิวเตอร์ (สมองกลฝังตัว)
๒) จัดหาเวทีกิจกรรมภายนอกศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทางานด้านไอที เพื่อบริการสังคมหรือสร้างรายได้ ,
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเวทีต่างๆ, จัดเวทีวิชาการแสดงผลงานระหว่างศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ
๓) การขยายผลโครงการไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยให้ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ แต่ละภูมิภาคจัดกิจกรรมให้แก่สถานพินิจฯ
ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ ขอนแก่น , ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ , ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่ ,
ศูนย์ฝึกฯ เขต ๘ สุราษฎร์ธานี, สถานพินิจฯ บุรีรัมย์ และสถานพินิจฯ ระยอง
๙. งบประมาณ (สรุปค่าใช้จ่ายจริงในปี ๒๕๖๐, แผนงบประมาณปี ๒๕๖๑)
๑) สรุปค่าใช้จ่ายจริงในปี ๒๕๖๐
- งบประมาณจากมูลนิธิฯ เป็นเงิน ๖๖๖,๘๔๙ บาท (คิดเป็น ๔๗.๖๓% ของที่ตั้งไว้)
- งบประมาณจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเงิน ๙๐๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ ค่าเดินทาง, จัดอบรมครู
(หลักสูตร ๑), ค่าอาหารและค่าที่พักในการอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตร ๒), การแข่งขันวิชาชีพไอที
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๑๐. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานปี ๒๕๖๐ พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ปี ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

