
                     โครงการ “ชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน” 
ปีงบประมาณ 2559  หัวหน้าโครงการ:  อ. ภูม ิเจือศิริภักด ี 

    

 

 

 

 

  
ความส าคัญของโครงการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้เห็นความ
สาคัญของการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยสีารสนเทศมากมายที่ใช้เป็น เครื่องมือช่วยให้สามารถ
ค้นหา “ความรู”้ ที่เผยแพร่อยู่ท่ัวไปได้อย่างง่ายดาย  
ในปีงบประมาณ 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจึงไดจ้ัดท า
“โครงการชุมชนฉลาด ด้วยสมารท์โฟน (Smart Phone Smart 
Community)” ซึ่งเป็นโครงการยอ่ยหนึ่งใน “โครงการหนึ่ง มหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด” เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
เบื้องต้น โดยการค้นหาความรูไ้ด้งา่ยๆ เพียงแค่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart 
phone) เชื่อมต่อกับระบบเครือขา่ย อินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมต่างๆ 
(Applications) เพื่อค้นหาความรูห้รือใช้บริการต่างๆ ที่ต้องการด้วย ตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้การค้นหาความรู้ทีต่้องการได้อย่างตรงกับ
เป้าหมายมากที่สดุ  

  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศในเบื้องต้น 
2. เพื่อฝึกอบรมการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ความคุ้นเคยกับการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่

เพื่อเช่ือมต่อกับ ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
3. เพื่อฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหา

ความรู้หรือใช้บริการต่างๆ 

  
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ที่สนใจท่ีอยู่ใน อบต.บางตะไนย ์และ อบต. อื่นๆ ใน  อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 
จ านวน 50 คน 

  
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบั 
o ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น  
o ความรู้และทักษะในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเช่ือมต่อกับ ระบบ

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
o ความรู้และทักษะในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่น โปรแกรมตา่งๆ 

เพื่อค้นหาความรูห้รือใช้บริการต่างๆ  
2. เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนชาวนนทบุรีให้มีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน  

  
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย 

 

ยังไม่มี อ. ภูมิ ช่วยส่งให้ด้วยค่ะ 
 



  ก าหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร 

1 เมษายน –30 พฤษภาคม 2559 ประชาสัมพันธ์และรับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการ  
20 มิถุนายน 2559 จัดฝึกอบรมสาหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน การหาความรู้ผ่านโปรแกรมตา่งๆ 
ณ ห้อ ง 305 แ ละ 316 ช้ัน 3 ศนู ย์ฝึก การพิมพ์แ ห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
เวลา               กิจกรรม  
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 - 09:10 น. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช กล่าวเปิดโครงการ  
09:10 - 10:30 น. ฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมต่างๆ  
กลุ่มที ่1 ฝึกโปรแกรม MP3 Cutter and Ringtone, DOCTORME และ QR&BARCODE  
กลุ่มที ่2 ฝึกโปรแกรม google translate, LINE camera และ Money Manager  
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 - 12:00 น. ฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมต่างๆ  
กลุ่มที ่1 ฝึกโปรแกรม MP3 Cutter and Ringtone, DOCTORME และQR&BARCODE (ต่อ)  
กลุ่มที ่2 ฝึกโปรแกรม google translate, LINE camera และ Money Manager (ต่อ)  
12:00 -13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 -14:30 น. ฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่นโปรแกรมต่างๆ  
กลุ่มที ่1 ฝึกโปรแกรม google translate, LINE camera และ Money Manager  
กลุ่มที ่2 ฝึกโปรแกรม MP3 Cutter and Ringtone, DOCTORME และQR&BARCODE  
14:30 -14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:45 -16:30 น. ฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่นโปรแกรมต่างๆ  
กลุ่มที ่1 ฝึกโปรแกรม google translate, LINE camera และ Money Manager (ต่อ)  
กลุ่มที ่2 ฝึกโปรแกรม MP3 Cutter and Ringtone, DOCTORME และQR&BARCODE (ต่อ) 

  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย* 

(SD) 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม  9 

(16.36) 
6 

(10.91) 
13  

(23.64) 
16  

(29.09) 
11  

(20.00) 
2.75 
(1.35) 

ปาน 
กลาง 

2. ความรู้หลังเข้าร่วมอบรม  22 
(40.00) 

26  
(47.27) 

5 
(9.09) 

2  
(3.64) 

- 4.24 
(0.77) 

มาก 

3. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน  

26 
(47.27) 

26  
(47.27) 

3 
(5.45) 

- - 4.42 
(0.60) 

มาก 

4. ความพึงพอใจโดยรวมในการอบรม  35 
(63.64) 

20  
(36.36) 

- - - 4.64 
(0.49) 

มากที่สุด 

 สาระความรู้ที่ได้รับจากโครงการ  ยังไม่มี อ. ภูมิ ช่วยส่งให้ด้วยค่ะ pdf 

 


