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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริว่า
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่น่าจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว 

ถ้าเยาวชนมีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็น่าจะน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำร ีร่วมกับ กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชนด�ำเนนิโครงกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่พฒันำเด็กและเยำวชนในสถำนพนิจิและคุม้ครองเดก็และ

เยำวชน ภำยใต้ควำมร่วมมอืระหว่ำง ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้ำนมัลติมีเดียให้แก่เยำวชนจำก           

ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน จ�ำนวน 5 แห่ง คือ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก 

จ.นครปฐม 2) ศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ จ.สมทุรปรำกำร 3) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนอเุบกขำ 

จ.นครปฐม 4) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำน ีจ.นครปฐม และ 5) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึง จ.ชลบุรี ผู้แทนเยาวชนศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการฝึกอบรม
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2556 (NAC 2013) 
วันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง 

การอบรมหลักสูตร “กราฟิกดีไซน์มืออาชีพ” และ 
“ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

การอบรมหลักสูตร “เรียนรู้สู่การเป็นกราฟิกดีไซน์มืออาชีพ”
ให้แก่ ศูนย์ฝึกฯ 4 แห่ง โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

การอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพ, stop motion, หนังสั้น” 
โดย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ มจธ.

การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแล
เด็กและเยาวชนแนวใหม่

  การดำาเนินโครงการ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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  กิจกรรมโครงการ

โครงกำรฯ พฒันำเยำวชนของศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ในหลกัสตูรออกแบบกรำฟิก ผลติสือ่สิง่พมิพ์ ถ่ำยภำพ หนงัสัน้ 
Stop Motion เยำวชนน�ำควำมรู้ไปใช้ในศูนย์ฯ และให้บริกำรสงัคมก่อนออกจำกศูนย์ฝึกฯ ได้ อำท ิ ฝึกประสบกำรณ์นอกสถำนที,่ 
เยำวชนสอนสถำนพนิจิอืน่, ส่งผลงำนประกวดเวทภีำยนอก

การอบรมไอทีหลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ ถ่ายภาพเบื้องต้น,สร้างการ์ตูนจากภาพถ่าย,    
การออกแบบกราฟิกขั้นสูง, การทำาเว็บไซต์

ร่วมจดับูธ ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
“งานครอบครวัสขุสนัต์สร้างสรรค์สงัคมไทย”

เป็นผูช่้วยวิทยากรสอนเด็ก ณ TK PARK 
ในงาน “สร้างสือ่ดิจทัิลเพือ่การรู้เท่าทนัสือ่” 

ผลงานออกแบบ
จดหมายข่าวโครงการฯ

ค่ายเยาวชนแกนนำาด้านกราฟิก
(วาดรูปการ์ตูน, การออกแบบโปสเตอร์)

ค่ายจัดทำา Stop Motion

เรือ่ง สือ่ร้าย..ใกล้ตัว                
โดย ศนูย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภเิษก
(ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม)

เรือ่ง เหย่ือลวง            
โดย ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

เร่ือง ก้าวทีพ่ลาด สูโ่อกาสทีเ่ปลีย่นแปลง
โดยเยาวชนศนูย์ฝึกฯ 5 แห่ง เพือ่เทดิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรตันสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรือ่ง วัยรุน่ไทย                        
แค่ไหนดีแค่ไหนเหมาะ

โดย ศูนย์ฝึกฯ บ้านอเุบกขา

• ต๊ะ อดีตเยำวชนแกนน�ำไอทศูีนย์ฝึกฯ บ้ำนบงึ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดับปวส. สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลยัเทคนคิชลบุรี

• น๊อต อดตีเยำวชนแกนน�ำไอทีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก ปัจจบัุนปฏบัิติงำนเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก  
ในโครงกำรเด็กไทยเข้มแข็ง 

• มำยด์ อดตีเยำวชนแกนน�ำไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดบัปรญิญำตร ี คณะศิลปะและกำรออกแบบสำขำ
ออกแบบภำยใน (Interior Design) มหำวิทยำลยัรงัสติ 

• แจค็ อดีตเยำวชนแกนน�ำไอทีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรุณำ ปัจจบัุนท�ำงำนเป็นช่ำงซ่อมบ�ำรุงคอมพวิเตอร์ ทีบ่รษิทัแห่งหนึง่ 

• แบงค์ อดตีเยำวชนหน่วยเรยีนคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดับปริญญำตร ีสำขำคอมพวิเตอร์กรำฟิก 
วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมบริหำรธรุกิจ (SBAC) 

ค่ายอบรมเยาวชน

ฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ตัวอย่างผลงาน Stop Motion จัดทำาโดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง

เยาวชนที่ ไปเรียนต่อ/ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านไอที (ปี 2557)
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 9 ต�ำบลหนองอิรุณ อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบงึได้จดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรมแก่เยำวชน ผลงำนของเยำวชน เช่น วำดภำพกำร์ตูน สกรนีเสือ้ 

สกรนีกระเป๋ำ โปสกำร์ด วำดกำร์ตนูออกแบบจดัท�ำ ส.ค.ส. ให้ศูนย์ฝึกฯ ทัว่ประเทศ, บอร์ดกิจกรรม, โปสเตอร์รณรงค์งดสบูบุหรี่

โครงการเพื่อนสอนเพื่อน (เยาวชนแกนนำาไอทีสอนเยาวชนสถานพินิจอื่น)

จดัอบรมกำรออกแบบกรำฟิกอย่ำงง่ำยแก่เยำวชนสถำนพนิจิชลบรีุ เช่น วำดกำร์ตูนหน้ำคน กระดำษเขียนจดหมำย โปสกำร์ด ฯลฯ

การเรียนการสอนผ่านระบบ eDLTV

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึงเปิดระบบ eDLTV ให้เยำวชนเรียนในวิชำสำมญั โดยแยกเรยีนกับเยำวชนทีพ่บกลุม่ (มคีรูสอนหน้ำช้ันตำมปกติ) 

จำกนัน้มกีำรสอบวัดควำมรูวิ้ชำหลกั เช่น วิทยำศำสตร์ และคณติศำสตร์ ผลปรำกฎว่ำเยำวชนท่ีเรยีนด้วยระบบ eDLTV มผีลคะแนนสอบ

เทยีบเท่ำกับเยำวชนทีเ่ข้ำเรียนแบบพบกลุ่ม

“โครงกำรฯ สนบัสนนุกำรบ�ำบัดแก้ไขฟ้ืนฟเูยำวชนในศนูย์ฝึกบ้ำนบึง สนบัสนนุกำรสอนคอมพวิเตอร์
กรำฟิกดไีซน์ กำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรใช้อนิเทอร์เนต็อย่ำงสร้ำงสรรค์ เด็กและเยำวชนได้
ตระหนกัถึงพระมหำกรณุำธคุิณ มแีนวทำงในกำรประกอบอำชีพ ได้เห็นศกัยภำพเชิงบวกและคุณค่ำของ
ตนเอง มแีรงบนัดำลใจในกำรกลบัเข้ำสูส่งัคม มเียำวชนหลำยรำยได้รบัควำมรูด้้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และน�ำไปใช้ในชวิีตประจ�ำวันวันเมือ่กลบัไปอยู่กับครอบครวั ด้วยส�ำนกึในพระมหำกรุณำธคุิณล้นเกล้ำ 

ล้นกระหม่อม”

นางจนัทนา  วธีิเจรญิ  ผู้อ�านวยการ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ

“โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริฯ น�ำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กรำฟฟิกดีไซน์มำสอน            
เยำวชนท่ีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึง ท�ำให้เยำวชนได้เรียนวิชำชีพทีแ่ตกต่ำงไปจำกเดิม มเียำวชนบำงส่วนท่ีเรยีน
จบแล้ว ไปศกึษำต่อในสำขำเก่ียวกับคอมพวิเตอร์กรำฟิก เยำวชนบำงส่วนปรับเปลีีย่นพฤตกิรรมไปในทำง
ที่ดีข้ึน และออกไปท�ำงำนคณะครูที่ร่วมโครงกำรนี้ รู้สึกซำบซ้ึงในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ          
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีท่ีได้น�ำโครงกำรดีๆ เหล่ำนีม้ำให้เยำวชน”

นายฉัตรชยั  แตงเทศ  ครหูน่วยวชิาชพีคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ

“รูส้กึดใีจทีไ่ด้เข้ำร่วม โครงกำรนีท้�ำให้ผมมอีำชีพ ได้ออกไปเรยีนรู ้ท�ำให้ชีวิตเปลีย่นไป มกีำรงำนได้น�ำ
ควำมรูไ้ปสอนต่อให้น้องๆ ปัจจบัุนผมได้ท�ำงำนเป็นพนกังำนทีโ่รงแรมในพทัยำ ก็ได้น�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไป
ประยุกต์ใช้สร้ำงตำรำงงำนรำยช่ือต่ำงๆ ของโรงเรียน”

เยาวชนแกนน�าหน่วยเรยีนคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก

ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษกจดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรมภำยใน เช่น กำรถ่ำยภำพ และท�ำ Stop Motion เกิด          

ผลงำนเยำวชน ได้แก่ ออกแบบโปสเตอร์ จดหมำยข่ำว Stop Motion สือ่สร้ำงสรรค์/ส่งประกวด จดับรกิำรถ่ำยภำพ ท�ำโปสกำร์ด/          

เข็มกลดัทีร่ะลกึ ในกิจกรรมวันสนัติภำพ ฯลฯ และส่งเสริมเยำวชนส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดเวทีระดับประเทศ

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวดของกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเด็กไทย

กับไอที ในผลงาน Stop motion 
เรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ กระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 “สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ประจำาปี 2557” 
ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
การประกวดของสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เช่น ออกแบบโปสเตอร์-โปสการ์ด,
ให้บริการถ่ายภาพ เป็นต้น

กิจกรรมการเรียนถ่ายภาพ และ Stop Motion ผลงานเยาวชนในกิจกรรมวันสันติภาพ

“อย่ำงศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษกเรำก็ไม่ได้มอีปุกรณ์อะไรมำกมำยพอจะท�ำอะไรแบบนีไ้ด้ ต้องขอบคุณอำจำรย์บุญเลีย้ง แก้วนำพนัธ์ 
ทีพ่ำเดก็ๆ ออกไป มจธ. และให้เดก็ของเรำได้มโีอกำสใช้อปุกรณ์ทนัสมยัต่ำงๆ แน่นอนว่ำแม้กำรฝึกอบรมช่วงสัน้ๆ เช่นนี ้จะไม่ได้ท�ำให้
พวกเขำมทีกัษะข้ันสงูในด้ำนนี ้แต่พวกเขำได้แรงบันดำลใจ เกิดแสงแห่งควำมหวงัและควำมฝัน ซ่ึงท�ำให้พวกเขำกล้ำคิดถึงอนำคตของ
ชีวิต และเข้ำกับสงัคมได้ดีมำกข้ึนกว่ำเดิม”

นางทชิา ณ นคร  ผู้อ�านวยการศนูย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก

“ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดทีกุท่ำนทีเ่ปิดโอกำสให้กับเยำวชนทีเ่คยก้ำวพลำด ได้มจีดุยืนในสงัคม และเห็นคุณค่ำในตวัเอง ในฐำนะทีเ่ป็นครู 

รูส้กึดใีจ ภมูใิจ ได้เห็นควำมพยำยำม ควำมอดทน และอปุสรรคต่ำงๆ ท่ีเยำวชนสำมำรถผ่ำนพ้นมำได้ จนประสบควำมส�ำเร็จในระดบัหนึง่

และเกิดควำมภำคภมูใิจ ทีเ่ยำวชนได้น�ำควำมรูม้ำต่อยอดให้กับตนเองเพือ่ใช้ในกำรประกอบอำชีพทีส่จุรติ”

นางสาวดารารัตน์ แจ่มจ�ารัส  ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก

“รูส้กึดใีจมำกทีไ่ด้เข้ำโครงกำรไอท ีเพรำะมนัท�ำให้ผมได้เรียนรู้กำรท�ำ Stop Motion กำรใช้โปรแกรม AI มนัท�ำให้ผมได้รบัประสบกำรณ์

ทีดี่ และได้เข้ำแข่งขันประกวดหนงัสัน้แล้วได้รำงวัลที ่2 ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครบั”

เยาวชนแกนน�าไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ซอยเทศบำลบำงปู119 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบำงปลำ อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ได้เปิดเป็นหน่วยเรยีนวิชำชีพคอมพวิเตอร์ จดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรม เกิดผลงำนเยำวชน เช่น 
ทีค่ัน่หนงัสอื โปสกำร์ด วำดตัวกำร์ตูน ผลติผลงำนตำมกิจกรรมและเทศกำลต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกศูนย์ฝึกฯ เช่น กำร์ดปีใหม่           
กำร์ดวันแม่ ท่ีค่ันหนงัสอืธรรมะ แผ่นพบัประชำสมัพนัธ์หน่วยงำน โปสเตอร์ของกรมพนิจิฯ กระดำษเขียนจดหมำยเพือ่จ�ำหน่ำย กำร์ดอวยพร 
ปฏทินิ ฯลฯ

โครงการสานฝันถึงเพื่อน (เยาวชนแกนนำาไอทีสอนเยาวชนจากสถานพินิจอื่น)

จดัอบรมกำรออกแบบกรำฟิกอย่ำงง่ำย เช่น วำดกำร์ตูน กระดำษเขียนจดหมำย ท่ีคัน่หนงัสอื โปสกำร์ด ฯลฯ

โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดย ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

เยำวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆและหน้ำที่ของคอมพิวเตอร์ กำรแก้ปัญหำเบื้องต้นและกำรประกอบคอมพิวเตอร์ 
โดยอำจำรย์จำกคณะครุศำสตร์ สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ

รางวัลที่ได้รับ
ได้รบัรำงวัลชนะเลศิในกำรประกวด Stop Motion ของศนูย์ฝึก

และอบรมเดก็และเยำวชนในสถำนพนิจิคร้ังที ่1 และ 2 พร้อมเงินรำงวัล 
10,000 บำท/คร้ัง

การเรียนผ่านระบบ eDLTV
เช่น กำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อกำรอำชีพ (โปรแกรม 
Photoshop)

“หลงัจำกท่ีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรุณำได้รับกำรสนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ท�ำให้เดก็และเยำวชนบ้ำนกรณุำ
ซ่ึงเป็นเยำวชนคนรุน่ใหม่ ได้มโีอกำสศึกษำเรยีนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ นบัว่ำโครงกำรฯ สำมำรถ
บ�ำบดัแก้ไขฟ้ืนฟ ูและพฒันำเดก็และเยำวชนให้สำมำรถไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต” 

นายศักดิ์ชัย ค�้าชู ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“หลงัจำกทีศ่นูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ก็มเีดก็จ�ำนวนมำกได้รบัโอกำสในกำรเรยีนรู้
ด้ำนทักษะอำชีพ กำรใช้คอมพวิเตอร์กรำฟิก รวมถึงมกีำรพฒันำตนเอง ด้ำนพฤติกรรมเปลีย่นแปลงไป
ในทำงท่ีดีข้ึน เมือ่เยำวชนได้รับกำรปล่อยตัวเข้ำสูส่งัคมก็สำมำรถปรับตวัและน�ำควำมรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ�ำ

วันได้”

นายไมตรี นาจาน ครูหน่วยวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“ผมภูมิใจมำกเลยครับที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรไอทีในโครงกำรของสมเด็จพระเทพฯ กำรที่ผมได้        
เข้ำโครงกำรนี้ท�ำให้ผมได้เรียนเก่ียวกับกำรถ่ำยภำพ กำรท�ำหนังสั้น กำรวำดภำพเหมือนใน
คอมพวิเตอร์ กำรท�ำกำร์ดอวยพรต่ำงๆ พอผมออกมำจำกศนูย์ฝึกฯ ผมก็ได้มโีอกำสได้ไปเป็นพีเ่ลีย้ง
ค่ำยของโครงกำรไอท ีได้น�ำควำมรูท้ีผ่มได้เรยีนมำ ไปสอนเพือ่นๆ ต่อ เหมอืนผมได้น�ำควำมรู้ทีม่ี
มำต่อยอดต่อไปครบั มนัเป็นประสบกำรณ์ท่ีด ีท่ีผมไม่มวัีนลมืเลยครับ” 

เยาวชนแกนน�าไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้านกรณุา
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

ที่ตั้ง : 103/6 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนอเุบกขำได้จดัอบรมหลกัสตูรกรำฟิกดีไซน์ มอือำชีพภำยในศูนย์ฝึกฯ เกิดผลงำนเยำวชนในกำรอบรมต่ำงๆ เช่น โปสกำร์ด 
จดหมำยข่ำว แผ่นพบั กำรวำดกำร์ตนู กำรท�ำ Stop Motion ฯลฯ

“ส�ำหรับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนพนิจิหนึง่ในโครงกำรพระรำชด�ำรขิองสมเดจ็พระเทพฯ ผมคดิว่ำเป็นโครงกำรทีใ่ห้ประโยชน์
กับเยำวชนในศูนย์ฝึกฯ เป็นอย่ำงมำก เปิดโอกำสให้เยำวชนได้มทีกัษะ เรยีนรู้เทคโนโลยีด้ำนไอท ีเพือ่น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เยำวชน
ในอนำคตได้ อกีท้ังยังเป็นกำรแก้ไข บ�ำบัดฟ้ืนฟดู้ำนจติใจให้กับเยำวชนได้เป็นอย่ำงดีครบั”

นายวณิชย์ น้อยพันธ์ดี ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา

“รูส้กึดมีำกเลยครับทีไ่ด้เรียนรู้จกัโปรแกรมใหม่ๆ ทีเ่รำยังไม่เคยได้เรยีนรู ้และยังรู้ว่ำโปรแกรมท่ีเรำเรยีนสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในกำรท�ำงำนในด้ำนนีไ้ด้ด้วยครบั และรู้สกึว่ำอยำกให้มโีปรแกรมใหม่เข้ำมำสอนให้พวกผมได้เรียนรู้อกี เพรำะโปรแกรมทีพ่วกพีน่�ำมำ 
สอนนัน้สำมำรถน�ำไปใช้ท�ำอะไรต่ำงๆ ได้อกีมำกมำย และโปรแกรมทีผ่มได้เรยีนนัน้ถือว่ำมปีระโยชน์กับนกัเรยีนทีก่�ำลงัศกึษำอยู่ตอนนี้
มำกเลยครบั เพรำะฉะนัน้ผมอยำกให้พวกพี่ๆ  มำจดักำรเรยีนกำรสอนแบบนีอ้กีครบั”

เยาวชนแกนน�าไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

ที่ตั้ง : 21 หมู่ 6 ต�ำบลสำมพรำน อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำน ีได้จดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรกรำฟิกดไีซน์ มอือำชีพ : โครงกำรพีส่อนน้อง (เยำวชนรุน่พีส่อนรุ่นน้อง) เช่น 
วำดตัวกำร์ตูน กระดำษเขียนจดหมำย ทีค่ัน่หนงัสอื โปสกำร์ด สกรนีเสือ้ ฯลฯ มผีลงำนทีเ่ยำวชนจดัท�ำเพือ่กิจกรรมและเทศกำลต่ำงๆ 
ของภำยในและภำยนอกศนูย์ฝึกฯ เช่น กำร์ดกำรละเล่นของไทย ท่ีคัน่หนงัสอื นทิำน presentation ของเยำวชนในโอกำสทีป่ล่อยตวั ฯลฯ

“ตำมท่ีศูนย์ฝึกฯ บ้ำนปรำนไีด้รบัโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นโอกำสทีด่ ีให้เดก็และเยำวชนได้รบักำรเรียนรูส้ิง่ทีท่นัสมยั เด็กก็กระตือรอืร้น
ให้ควำมใส่ใจ คดิว่ำคุม้ค่ำในกำรลงทุนส�ำหรบัเดก็ เพรำะเดก็มคีวำมคิดใหม่ๆ หลำยอย่ำง ท�ำให้เห็นศักยภำพในตวัเดก็มำกข้ึน ต้องขอบคุณ
โครงกำรฯ ขอบคุณกรมพนิจิฯ ทีใ่ห้ควำมส�ำคัญกับศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำนแีละเดก็ๆ”

นางเพชรัตน์ กาบค�า ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี

“แต่เดิมศำลจะสัง่ให้ฝึกอบรมเยำวชน จ�ำนวน 2 วิชำชีพภำยใน 6 เดอืน เดิมศนูย์ฝึกฯ ไม่สำมำรถเปิดสอนวิชำชีพได้ทนั 2 วิชำภำยใน
ระยะเวลำจ�ำกัด แต่ขณะนีส้ำมำรถเปิดวิชำชีพคอมพวิเตอร์ขนำนไปกับวชิำชีพอืน่ได้ เยำวชนแกนน�ำมผีลงำนคอมพวิเตอร์ ผูป้กครองมำเย่ียม
จะถำมควำมคืบหน้ำของผลงำน จงึก่อให้เกิดผลทำงจติใจต่อเยำวชน เด็กมคีวำมภำคภมูใิจต่อตนเอง ภมูใิจต่อพ่อแม่ และด้วยศูนย์ฝึกฯ 
บ้ำนปรำนไีม่มคีรผููส้อน จะใช้กิจกรรมพีส่อนน้อง (โดยเยำวชนแกนน�ำ) ผลทีเ่กิดข้ึนคอื เด็กมอีำยุใกล้กันจะสอนภำพรวมกำรใช้ชีวิตให้กัน
และกันด้วย”

นางสาวสทุศิา สทิธิเชนทร์ ครผูู้สอนศนูย์ฝึกฯ บ้านปรานี

“หนเูป็นหนึง่ในเยำวชนทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำรฯ หนดูใีจมำกค่ะทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำรนี ้โครงกำรดีๆ  ทีเ่ปิดโอกำสให้กับพวกหนไูด้เรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ 
ได้พบเจอเพือ่นๆ เพือ่แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ น�ำมำปรบัใช้ และน�ำมำพฒันำฝีมอืตนเอง หลงัจำกเข้ำร่วมโครงกำร หนก็ูได้พฒันำฝีมอื
ตนเอง ได้ผลงำนทีด่ข้ึีน สร้ำงควำมภำคภมูใิจให้ตัวเอง หนอูยำกจะขอบคณุโครงกำรนีค่้ะ ส�ำหรับโอกำสดีๆ  ทีม่อบให้หน ูขอบคณุค่ะ”

เยาวชนแกนน�าไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้านปรานี

โครงการพี่สอนน้อง

(เยาวชนรุ่นพี่สอนกราฟิกดีไซน์รุ่นน้อง)

ผลงานสกรีนเสื้อ/ที่คั่นหนังสือจากการร่วมออกบูธ

ในงานกรมพินิจ 60 ปี คืนเยาวชนดีสู่สังคม
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