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ไอซีที ทุมปละ 5 ลาน สรางความเทาเทียมไอซีทีใหเด็กไทย
นายสือ ลออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กลาวถึง
กิจกรรมการพัฒนาเครือขายเยาวชนไทยในยุค ICT ป 2551 วา กระทรวงฯ ไดเห็นถึงปญหา
ความเหลื่อมล้ําระหวางเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับเยาวชนในสวนภูมิภาค
จึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการสรางเครือขายการเรียนรูดาน ICT ใหแก
เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเยาวชนอยางเทาเทียมกัน โดยกิจกรรมดังกลาวไดจัดขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2551 เพื่ออบรมความรูดาน ICT ใหแกเยาวชน และครูทั้งในสวนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น
596 คน พรอมกันนี้ยังมีการจัดทัศนศึกษาดูงานดาน ICT ณ อุทยานการเรียนรู หรือ TK Park
และที่บริษัทผลิตผลงานดานการออกแบบชั้นนําของประเทศ
“โครงการดังกลาวใชงบประมาณปละ 5 ลานบาท สําหรับนักเรียนประมาณ 500-600 คน ซึ่งเราก็
คิดวานาจะคุมคา เนื่องจากเปนประโยชนกับเยาวชน เยาวชนสามารถนําไปเผยแพรได และในป
52 เราจะมีการนํานักเรียนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนเขามารวมอบรมดวย” ปลัดกระทรวง
ไอซีที กลาว
ดา น นางทรงพร โกมลสุ ร เดช
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ฐานะผูรับผิดชอบโครงการฯ กลาววา การจัดอบรมความรูดาน ICT แกเยาวชนและครูใน
สวนกลางและภูมิภาคนั้น ไดจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในภาคกลางมีผูเขารวมอบรม
ทั้งสิ้น154 คน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในภาคเหนือมีผูเขารวมอบรม 183 คน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผูเขารวมอบรม 148 คน และครั้งที่ 4 ที่ภาคใตมีผูเขารวมอบรม 111 คน
สวนการทัศนศึกษาดูงาน ไดจัดใหมีการดูงานที่บริษัท อิมเมจิแม็กซ จํากัด ที่เปนบริษัทผลิตผล
งานดานการออกแบบและแอนิเมชันชั้นนําของประเทศ รวมทั้งบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน)
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 78 คน และยังมีการจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู หรือ TK
Park ใหแกเยาวชนรวมทั้งครูจากสวนกลางและภูมิภาค เพื่อเปนการขยายโอกาสการเรียนรูดาน
ICT ดวยหองสมุดรูปแบบใหมที่สามารถนําไปปรับใชในสถานศึกษาของตนเอง อีกจํานวน 7 รุน
รวมทั้งสิ้น 212 คน
“มีการจัดประกวดผลงานดาน ICT หรือ ICT Contest ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ภายใตหัวขอ ‘การพัฒนาสื่อ ICT อยางสรางสรรค และมีจริยธรรม’ โดยแบงการประกวดเปน 2
ประเภท คื อ ประเภทบุ คคล กั บประเภทที ม
เพื่อใหเยาวชนที่ สนใจในดา น ICT
และมี
ความสามารถในการใช โปรแกรม Flash
ส งผลงานในรูปแบบของเกมเข า ประกวด รวมทั้ง
วางแผนและคิดพัฒนา Software Design เพื่อนําไปใชงานไดอยางสรางสรรคและมีจริยธรรม”
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นางทรงพร กลาว
ผูสื่อขา วรายงานว า ผลงานที่ ช นะการประกวดระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา ประเภทบุ ค คล ได แ ก
น.ส.เมวิกา โกวิทเสถียรชัย ร.ร.ศรีวิกรมบริหารธุรกิจ รางวัลที่ 2 ไดแก นายวรเทพ เลิศ
รั ศ มี ว งศ ร.ร.สาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒประสานมิ ตร รางวั ล ที่ 3
ไดแก ด.ญ.กมลพรรณ ลิ้วประเสริฐ ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต และรางวัลชมเชย ไดแก นายทศ
พล สาเลิศ ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา สวนประเภททีม รางวัลชะนะเลิศไดแก ทีมMISSION
IMPOSSIBLE X ร.ร.กันทรารมณ รางวัลที่ 2 ไดแก ทีมSELF ร.ร.ศรีวิกรมบริหารธุรกิจ รางวัลที่
3 ไดแก ทีมWINDOWS ร.ร.กันทรารมณ และรางวัลชมเชย ไดแก ทีมตากพิทยาคม
ผูสื่อขาวรายงานตอวา ผลงานที่ชนะการประกวดระดับอุดมศึกษา ประเภทบุคคล ไดแก นาย
ชววัฒน ชาญศิริเจริญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รางวัลที่ 2 ไดแก นายอัครวัฒน ตรี
อนุส รณ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร รางวั ลที่ 3
ได แก นายบั ณ ฑิต
เชี่ ย วจิ น ดากานต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และรางวัลชมเชยไดแก นายอํานาจ พรมงาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนประเภททีม จะมีแตรางวัลชมเชย 3รางวัล ไดแก ทีม COSLA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ทีมระบบบัญชีเงินเดือนขาราชการ ศธ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม เรา
มองเห็นปญหา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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