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ภารกิจสร้างคน เตรียมพร้อมรองรับโลกดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 
เปน็บทบาทสำาคญั และไมใ่ชเ่พยีงหนา้ท่ีของรฐั แตค่รอบครัว โรงเรยีน สงัคม 
ชุมชน ล้วนต้องร่วมรับผิดชอบ ภายใต้ภารกิจนี้รัฐต้องวางพื้นฐานท่ีดี 
ทั้งกระตุ้น ควบคู่ไปกับแผนรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะต้องทำาให้เกิดขึ้น 
รวมทั้งควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดิจิทัล
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โลกเปด

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู ้ได้ด้วยตัวเอง จะท�าให้
ประชาชนต่อยอดองค์ความรู้ได้ ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกเ็รยีนรูไ้ด้ 
ยิ่งในยุค IoT (Internet of Things) ที่พูดถึงอย่างมาก
ในช่วงที่ผ่านมา และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอินเทอร์เน็ต
สามารถเข ้าไปอยู ่กับเราได ้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ ้าน 
ที่ท�างาน หรือท่ีอื่นๆ และปัจจุบันได้เข้าไปอยู่ในทุกภาค
อุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการเกษตร

 

มหาวิทยาลัยออนไลน์
เปดชองเรียนรู้ด้วยตนเอง

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันท่ัวโลก ท�าให้
แม้เราจะอยู่ห่างมาอีกซีกโลกหนึ่ง แต่ก็เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ 
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลกได้ เพราะเมื่อ “โลกเปิด” 
ระบบการศึกษาเปิด คนเราเรียนรู้ได้ทุกที่ในโลก ไม่จ�าเป็น
ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในประเทศนั้นๆ 

ชุมชน ล้วนต้องร่วมรับผิดชอบ ภายใต้ภารกิจนี้รัฐต้องวางพื้นฐานท่ีดี 
ทั้งกระตุ้น ควบคู่ไปกับแผนรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะต้องทำาให้เกิดขึ้น 
รวมทั้งควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดิจิทัล
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ท้ังนี้ เห็นได้จากมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลกอย่าง MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) ก็น�าบทเรียน
และแบบฝกหัดต่างๆ ที่ใช้สอนจริงในสถาบันหลายพันหลักสูตร
ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มาแบ่งปันให้ผู ้สนใจจาก
ทั่วโลกท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ศึกษาเรียนรู ้ ผ่านเว็บไซต์ MIT 
OpenCourseWare

ไม่เพียงแต่ MIT ยังมีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่างๆ 
ที่เปิดสอนผ่านออนไลน์อีกมากมาย เช่น Stanford, Yale, Oxford
และ UC Berkeley หรือจะเรียนรู้ด้านภาษาก่อนก็มีให้เลือกเรียน
จากหลายสถาบัน หลากหลายภาษา 
จะเห็นได้ว่าในยุคการศึกษาไร้ขีดจ�ากัด
เช่นปัจจุบันนี้เอื้อให้นักเรียน นักศึกษา 
และผู้ท่ีต้องการหาความรู้ ได้พัฒนา
ตนเองเพื่อก้าวรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ยิ่งกว่านั้น โลกในยุคน้ีไม่ได้สนใจ
วุฒิการศึกษาว่าเราจะจบปริญญาตรี 
ปรญิญาโทด้านใด แต่หากมคีวามสามารถ 
เช่น เก่งโค้ดดิ้ง  สามารถสร้างนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพียงเท่านี้
ก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็ว

การเรียนรู้
  ดนตรี 
  เต้นร�าสนุกสนาน โดยห้องเรียนจับคู่เด็ก

 ให้ใส่ความสนุกลงไปไม่เหมือนกับ
 ไปโรงเรียน 

ที่มา http://finland100africa.fi/

ตัวอยางหลักสูตร

 สอนเขียนโค้ดท�าเสียงดนตรีด้วยโอเพ่นซอร์ส 

กฎเกณฑ์
ถ้ามีปัญหาอย่ารอเกิน 
5 นาที

CodeBus Africa
สานสัมพันธ์สรรค์กิจกรรม

สร้างคน
การเตรียมคนพันธุ์ดิจิทัล ไม่ได้จ�ากัด

อยูเ่พยีงประเทศทีเ่จรญิแล้ว แต่ทัง้โลกต้อง
เติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเร็วๆ นี้ ประเทศ
ฟินแลนด์ ได้จัดท�าโครงการ CodeBus 
Africa ขึ้น เพื่อฉลอง 100 ปีความสัมพันธ์
ฟินแลนด์กับแอฟริกา โดยแนวคิดของ
โครงการต้องการให้เป็นงานที่สนุกสนาน 
ไม่เคร่งเครียดน่าเบื่อ สร้างโอกาสและเน้น
ความร่วมมือระหว่างฟินแลนด์กับแอฟริกา
และระหว่างแอฟริกาด้วยกัน มี 10 ประเทศ

เข้าร่วม ท�า 45 เวร์ิกชอป ผูเ้ข้าร่วม 60.7% เป็นหญงิ 
และผู้สอน 55% เป็นหญิง โครงการนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่คนรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ลดปัญหาเพศสภาพ ซึ่ ง เทคโนโลยีมีความส�าคัญและ
เกีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวนั เช่น น�าบลอ็กเชนมาต่อต้านการทจุรติ 
ใช้โดรนส่งของไปยังพื้นที่ห่างไกล

การท�างานของทีมฟินแลนด์ใช้หลักการสอนและเรียนรู้
เทคโนโลยี-เวิร์กชอปต้องสนุกและสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ีท�า
อาจไม่เก่ียวกับเทคโนโลยีก็ได้ แต่ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์
เข้าไป และต้องร่วมกันสร้างสรรค์ คนที่มาเรียนมีทั้งที่ไม่เคย
รู ้จักคอมพิวเตอร์มาก่อน และผู ้ ท่ีเคยเขียนโค้ดมาแล้ว 
ผู้เข้าร่วมมาจากทั่วสารทิศ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ช่วยกันค้นหาหลักสูตร
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โลกยุคใหม่ การเรียนรู้ในห้องเรียนจะลดความสำาคัญลง ลำาพังใบปริญญาตรี  
โท เอก และดุษฎีบัณฑิต อาจไม่ใช่คำาตอบของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล ที่ไม่ต้องใช้ “Degree” ก็เป็นเศรษฐีได้ 

เราปรับ

“ออนไลน์”
เรียนส่ิงท่ีอยากรู้ คู่มือคนพันธ์ุดิจิทัล

เมื่อโลกเปิดด้านการศึกษา การพัฒนาคน จึงต้องปรับ 
ให้คนไทยเรยีนรูน้อกระบบอย่างไร้ขดีจ�ากดัได้ ไม่จ�ากดัอยูเ่พยีง
ในห้องสี่เหลี่ยมที่ต้องมีครูอาจารย์คอยป้อนข้อมูลให้เท่านั้น

โครงการ Coding Thailand ที่เกิดขึ้นโดย ส�านักงาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม ร่วมกบั Code.org องค์กรไม่แสวงหาก�าไร ทีเ่ป็น 
ผู้น�าการส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ระดบัโลก 
พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน อย่าง ไมโครซอฟท์ กูเกิล  
อักษรเอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ ได้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาช่วยพัฒนา 
ทั กษะพื้ น ฐ านทา งด ้ า นก า ร วิ เ ค ร า ะห ์  แ ก ้ ป ั ญหา  

และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทยย้ายห้องเรียนมา
ไว้บนอุปกรณ์ดิจิทัลที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคย เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ
ในการพัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งจะเป็น
ทรพัยากรส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายนโยบายประเทศไทย  4.0 
ที่ ก า รส ่ ง เ ส ริมและ พัฒนาให ้ท รัพยากรบุ คคลพร ้ อม 
เข้าสูย่คุดจิทิลัเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน
อันเป็นทรัพย์สินมีค ่าสูงสุดในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจ
และสังคมไทยท่ีเร่ิมเป็น Aging Society “สังคมผู้สูงวัย”  
ที่ประชากรอายุ 60 ป ีขึ้นไป มีสัดส ่วน 10% ของท้ัง 
ประเทศ
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Coding Thailand x BNK48 The Inspiration Series ควิอาร์โค้ด
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Micro Master Credential Online Class 4  
modules (เรียน module ละ 16 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 1,280 USD/Course ประกอบด้วย

Process Control (2 modules)

Manufacturing Systems (2 modules)

Supply Chain Design & Planning (2 modules)

Management & Engineering (2 modules)

รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน Codingthailand.org ครอบคลุม 
ทั้งการเรียนรู ้แบบทางการและไม่ทางการ โดยเน้นเนื้อหาของ 
บทเรียนด้านการโค้ดดิ้งให้เข้ากับบริบทการศึกษาในชั้นเรียน
ระดับต่างๆ ควบคู ่กับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู ้นอกชั้นเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู ้และกิจกรรมเพ่ิมเติม ที่มุ ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ตลอดจนทักษะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึงต่อยอดการเรียนรู้ด้าน
การโค้ดดิ้ง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
นวตักรรม โดยเรยีนรูไ้ด้ตัง้แต่รปูแบบ 
Unplugged หรอืการเรยีนรูท้ีไ่ม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ซึ่งเหมาะกับเด็กปฐมวัย 
การเรียนรู ้ด ้วยอุปกรณ์ฮาร ์ดแวร ์
เพิ่มเติม

ใบปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด 
อกีต่อไป เพราะเราสามารถเรยีนรูน้อกห้องเรยีนได้  
แม้แต่เดก็ท่ีชอบ “อีสปอร์ต” กส็ามารถเลือกเรยีนรู้  
“โค้ดดิ้ง สปอร์ต” ได้ ซึ่งรัฐบาลพยายามปรับให้เด็กเรียน 
โค ้ดดิ้งทั้งในห้องเรียนและผ่านแพลตฟอร ์มออนไลน์อย ่าง  
www.CodingThailand.org แล้วยังมีแผนการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

การเรยีนรูท้กัษะดิจทิลัพร้อมออกใบรับรองการเรยีนรูผ่้าน digitalskill.org 
ทีส่�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) ก�าลงัด�าเนินการพฒันา

เด็กๆ จะให้ความส�าคัญต่อการเรียนแล้วมีงานท�า มากกว่าเรียน 
เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรแต่ตกงาน เพราะองค์กรส่วนใหญ่มองหา 

คนทีส่ามารถเข้าไปท�างานได้จรงิ 
การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัลนี้ depa ด�าเนินการ

หลากหลายรูปแบบ เมื่อ เร็วๆ นี้  ในฐานะ 
ผู ้สนับสนุนการจัดงาน MIT Inclusive  

Innovation Asia 2018 ได ้รับเชิญ 
เข้าร่วมงาน MIT Inclusive Innovation 
Challenge (IIC) Global Grand Prize  
Gala เพื่ อ เป ็นสักขีพยาน ร ่วมกับ  
Dr.Edward Rubesh, Program Director,  
IDE Center ของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

ผูจ้ดัการแข่งขนัในภูมภิาคเอเชยี ซึ่งเป็นการ 
แข ่ งขันประกวดนวัตกรรม ในการสร ้ าง 

ความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล�้าในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล การร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

เ พ่ื อ เ ช่ื อม โยงความร ่ วม มือ ในระ ดับนานาชา ติ  และ 
น�าองค์ความรู ้และแนวทางเพื่อมาพัฒนาและยกระดับ Startup  
และผู ้ ประกอบการไทยให ้พัฒนาโซลู ชั นที่ ส ามารถลดความ 
เหลื่อมล�้าที่ เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเพื่อสร ้างโอกาส 
การเข้าสูเ่วทีระดบัโลกได้ในอนาคต

พร้อมกันนี้ depa ยังได้ประชุมหารือความร่วมมือกับ MIT  
Department of Mechanical Engineering หรือ MIT MECHE  
ที่อยู ่ในช่วงต้นของการพัฒนาเนื้อหาและการน�าเสนอของหลักสูตร 
MicroMasters Credential in Principles of Manufacturing ที่จะ 
เปิดให้เป็น Course online บนแพลตฟอร์ม edX ซึง่เป็นแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Harvard กับ MIT ใช้เวลาเรียน 
64 สัปดาห์ จ�านวน 4 modules การเรียนการสอนผสมผสานระหว่าง  
Knowledge-Technology-Case Studies ความร่วมมือครั้งน้ี  
มีเป้าหมายให้ผู้ที่ท�างานในอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มี degree หรือความรู้
เรื่อง Manufacturing & Engineering ได้รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
ครบทั้ง 4 modules

GO Digital Thailand Magazine

โครงการ Coding Thailand เปรียบเสมือน
โลกใหม่ของการศึกษายุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็น
เคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาก�าลังคนและ
บุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งจะเป็นทรัพยากรส�าคัญ 
ในการบรรลุเป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 
เพราะการส่งเสริมและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคล 
พร ้อมเข ้ าสู ่ ยุคดิจิทัล เป ็น เรื่ องส�าคัญที่สุด  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนทีเ่ป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาสงูสดุ
ในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทย

www.CodingThailand.org
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จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทย
ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) พบว่า ประชาชนไทยยังขาดทักษะที่เป็น 
พื้นฐานสำาคัญสำาหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
รวมถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical Thinking) ดังนั้น ประชาชนและเยาวชน 
ยุคปัจจุบันต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้เท่าทันการแข่งขันทั้งระดับประเทศและภูมิภาค

ประเทศเปลี่ยน

คนยุคดิจิทัลต ้องขวนขวายหาความรู ้ เรื่องใหม ่ๆ เพิ่ม  
ซึ่งโครงการ Coding Thailand เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะ
ท�าให้เกิดการเรียนรู ้เพิ่มเติม ควบคู ่ไปกับการศึกษา 
ในเรื่องท่ีบริษัทใหญ่ๆ ต้องการ การขับเคลื่อนด้วย 
รปูแบบการศึกษาเช่นนีจ้ะท�าให้เกดิการสร้างธรุกิจใหม่  
จากองค์ความรู้ของประชาชน หรือแรงงานทั่วไป  
รวมถึงจะน�าไปสู่การเกิดนวตักรรมอกีมากมาย 

โครงการ Coding Thailand ที่เกิดขึ้นแล้ว  
รวมถึงแพลตฟอร์ม digitalskill.org และ Thaiskill  
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย  
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก�าลังพัฒนา 
และผลักดันให้เกิดขึ้นน้ัน จะเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและ 
เพิ่มโอกาสการเรียนรู ้ด ้วยตนเองครอบคลุมทั้งกลุ ่มเยาวชน  
บุคลากรดจิิทัล แรงงาน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป

พัฒนาคนพันธุ์ใหม่
เพิ่มมูลค่าไทยแลนด์ 4.0

จากช่องทางท่ีเปิดกว้างผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
ทัง้มสีาย และไร้สาย ประชาชนทกุเพศทกุวยัคุน้เคยกบั
เทคโนโลย ีจะเรียนรูไ้ด้ด้วยตวัเองผ่านช่องทางต่างๆ  
ทั้ งในประเทศและต ่างประเทศ จะสามารถ 
น�าความรู้นั้นๆ มาพัฒนาตัวเอง สร้างงานใหม่ๆ  
โอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองก็จะมี 
ความรูใ้หม่ๆ ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพิม่ประสิทธภิาพงาน 
เพ่ิมรายได้ หรือผลก�าไร หากจะเป็นลูกจ้าง ก็จะเป็น
ลกูจ้างทีผู่ป้ระกอบการเลือก เพราะความรู้ที่มีนั้น 
ตอบสนองความต้องการของนายจ้างได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ส่งผลให้ 
รูปแบบการด�าเนนิชวิีตเปลีย่นไป รัฐบาลและ  

เอกชนร่วมกนัจดัท�าโครงการ Coding  
Thailand ขึน้ เปิดโลกใหม่ด้านการ
ศึกษายุคดิจิทัล โดยมีหลักการ
ส�าคญัคอื เปลีย่นแปลงห้องเรยีน 
สีเ่หลีย่มเดมิๆ เป็นห้องเรยีนสดุล�า้ 
บนโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป 

แท็บเล็ต และอุปกรณ์ดิจิ ทัล 
ต่างๆ 

การเตรยีมพร้อมสูก่ารเปลีย่นผ่าน
เป็นประเทศไทย 4.0 จะเสรมิสร้างศกัยภาพ

ของประชาชน พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้าน
การวเิคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ให้มากขึน้ไปตามล�าดบั
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เรียนรูเปน 

เรียนรู้แนวใหม่  
ออนไลน์เปดช่อง ตอบสนองคนทุกวัย 
อีก 3 ปข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Aged Society) ประชากรกลุ่มผู้สูงวัย
มีสัดส่วนราว 20%  และก่อนจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่” (Super-Aged Society) ที่ประชากรอายุ 
65 ปขึ้นไปมีมากกว่า 20% ในป 2574 นั้น ทำาให้นับจากนี้ไปคนรุ่นใหม่กลายเป็นอนาคตที่สำาคัญของประเทศ

Artificial
Intelligence

ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย กําลังเสริมสรางกําลังคนดิจิทัล รองรับการเติบโตของโลกยุคใหม ที่จะไมปลอยใหใคร
ลาหลังตามลําพัง ประโยชนสุข และความเทาเทียมของคนคือปจจัยหนุนโลกใหนาอยู

Go Digital Thailand Magazine ฉบบันีเ้ปน็สือ่ภายใตส้�านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ในฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องการพัฒนาบุคลากร หรือ Manpower
สว่นหนึง่ของคอนเซป็ต์ SIGMA ซึง่เปน็นโยบายของกระทรวงฯ โดยยอ่มาจาก Security Infrastructure Government 
Manpower Application และในฉบบัต่อๆ ไป Go Digital Thailand Magazine จะน�าเสนอในหวัขอ้ดงักลา่วตามล�าดบั

• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
• กรมอุตุนิยมวิทยา

• บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

อ่านเพิ่มเติมที่ :

สำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
www.depa.co.th

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
www.mdes.go.th

นำาเสนอโดย : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
และหน่วยงานในสังกัด 

M A G A Z I N E

เรียนออนไลน์ ใครๆ ก็ทำาได้
มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก เช่น MIT, Stanford, Yale, 
Oxford และ UC Berkeley ต่างน�าบทเรียนและแบบฝกหัดต่างๆ 
ที่ใช้สอนจริงในสถาบันมาแบ่งปันให้ผู้สนใจจากทั่วโลกได้เรียนรู้
ผ่านออนไลน์

CodeBus Africa
สร้างพลเมืองดิจิทัลป้อนโลก

รัฐ-เอกชนร่วมสร้าง Coding Thailand
โครงการ Coding Thailand ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Code.org องค์กรไม่แสวงหาก�าไร 
พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน ชั้นน�า เช่น ไมโครซอฟท์ กูเกิล 
อักษรเอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและเนื้อหาการเรียนรู้ 
ย้ายห้องเรียนมาไว้บนอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทาง
เรียนรู้ของเยาวชน

ประเทศต่างๆ ในโลกไม่ได้อยู่ตามล�าพัง ประชาชนมีโอกาส
ย้ายข้ามถิ่นท�ากินไปทั่วโลก ฉะนั้น การเตรียมก�าลังคน

พันธุ์ดิจิทัลทั่วทุกมุมโลกจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อความ
เสมอภาค และเกื้อหนุนประโยชน์สุขแก่โลกใบนี้

ภาพ : http://finland100africa.fi/magic-of-the-workshops/
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สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : 0-2141-7101  โทรสาร : 0-2143-8059
อีเมล : ossc@depa.or.th


