หลักสูตรการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจทิ ลั สาหรับชุมชน
สาหรับการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้ แก่ ผ้ ูบริหาร พนักงาน เจ้ าหน้ าที่
นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ดาเนินการภายใต้ บันทึกความร่ วมมือในการส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ด้ วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ระหว่ าง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที)
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)(ดีแทค)
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

เครือข่ ายเน็ตอาสาภาคใต้
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (จากัด)
มิถุนายน 2559

คานา
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของรัฐบาล เป็ นการรวมพลคนไทยทุกภาคส่วน
เดินหน้ าพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการเป็ นดิจิทลั ไทยแลนด์ ซึ่งการดาเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว จาเป็ นที่ทุกภาคส่วนจะต้ องสร้ างความตระหนักในการเรี ยนรู้ และความเข้ าใจด้ านดิจิทลั
รวมทังการกระตุ
้
้ นและส่งเสริ มให้ เกิดสร้ างสรรค์ธุรกิจใหม่ การต่อยอดความคิดในการลงทุนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ของประเทศ เมื่อพิจารณาจากหัวใจสาคัญ 6 ด้ านในการขับเคลื่อนดิจิทลั
ประเทศไทย อันประกอบด้ วย
(1) Digital Connectivity การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานดิจิทลั
(2) Digital Economy Acceleration การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั
(3) Digital Society การสร้ างสังคมคุณภาพด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั
(4) Digital Government การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทลั
(5) Digital Workforce พัฒนากาลังคนเข้ าสู่ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(6) Digital Trust การสร้ างความเชื่อมัน่ ในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั
จะขาดด้ านใดด้ านหนึ่งไม่ได้ เลย หากประเทศไทยต้ องการไปสู่เป้าหมาย และความ สาเร็ จในเรื่ องนี ้
ดังนัน้ ในส่วนของการพัฒนากาลังคนเข้ าสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม จาเป็ นที่ จะต้ องมี การ
พัฒนาวิทยากร จัดตังศู
้ นย์ดิจิทลั ชุมชน และจัดทาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับ
ชุมชน ที่ สอดคล้ องเหมาะสมกับการสนับสนุน และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในตัว
วิทยากร และผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม ซึง่ ในการจัดทาหลักสูตรเช่นว่านี ้ โครงการเน็ตอาสา ของบริ ษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชนั่ จากัด (มหาชน) หรื อดีแทค ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการอบรม แนะนา
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุนผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศัพท์ เ คลื่ อ นที่ ม าเป็ น เวลากว่ า สามปี โดยได้ มี ก ารพัฒ นา
หลักสูตร และเนื ้อหาของการเรี ยนรู้ตามแนวทางการพัฒนาของเทคโนโลยีซงึ่ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เอกสารหลักสูตรชุดนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา อบรม และส่งเสริ มให้ เกิด
การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีดิจิทลั ให้ แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ
รัฐบาล
คณะทางานจัดทาหลักสูตร

สารบัญ
หน้ า
คานา
สารบัญ
ความเป็ นมา

1

หลักการ

1

จุดประสงค์ของหลักสูตร

2

กลุ่มเป้าหมาย

2

ระยะเวลาเรี ยน

3

โครงสร้ างหลักสูตร

3

รายละเอียดหลักสูตร

4

สื่อการเรี ยนรู้

8

กระบวนการเรี ยนรู้

8

การวัดผลประเมินผล

9

การจบหลักสูตร

9

ผู้จดั ทาหลักสูตร

10

หลักสูตรการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรั บชุมชน
ความเป็ นมา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ กาหนดนโยบายดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมดิจิทลั ให้ เกิดขึ ้นในประเทศไทยโดยเร็ว

ซึง่ ในการดาเนินการเช่นว่า

ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้ องจัดการศึกษาเรี ยนรู้ให้ แก่วิทยากร และเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มบุคคลทัว่ ไปที่
มีความสนใจเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองด้ านการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
นาความรู้ไปขยายต่อให้ แก่บคุ คลรอบข้ าง รวมทังการน
้
ามาพัฒนาต่อยอดในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ด้ วยเหตุผลตังกล่าวจึงสมควรที่จะนาความรู้และทักษะการใช้ ด้านดิจิทลั มาส่งเสริม
และสนับสนุนให้ แก่บคุ ลากร กศน. ซึง่ ประกอบด้ วยคณะครู เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา รวมทัง้
ประชาชนทัว่ ไปให้ ได้ ร้ ูจกั การใช้ งานสมาร์ ทโฟนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น การใช้ ประโยชน์จากแอป
พลิเคชันส์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การใช้ เว็บไซต์ และการใช้ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มี
การพัฒนา และนามาใช้ งานบนโลกออนไลน์ เช่น การใช้ ประโยชน์จาก google ในการเข้ าถึงข้ อมูล
การใช้ ประโยชน์จาก YouTube การใช้ Facebook เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับสังคมออนไลน์ การ
ใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารควบคู่กบั การใช้ งาน twitter และ Instagram รวมทังการใช้
้
Digital
Marketing ซึง่ ล้ วนนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ อย่างมากมาย
หลักการ
1. เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ ตอบสนองความสนใจและความต้ องการเรี ยนด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั
2. เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะการใช้ งานเทคโนโลยีดิจิทลั

-2จุดประสงค์
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับชุมชน เป็ นหลักสูตรที่ใช้ เวลาเรี ยน 1 วัน
ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้ ภาคทฤษฎี 3 ชัว่ โมง และภาคปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมง (3-3) โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี ้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความเข้ า ใจด้ า นนโยบายเศรษฐกิ จ ดิจิ ทัล กับประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการเกิดการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ปลอดภัย มีความเข้ าใจกฎระเบียบ
มารยาทในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั
3. เพื่อให้ สามารถใช้ งานสมาร์ ทโฟนได้ อย่างถูกต้ องและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการสามารถใช้ งานแอปพลิเคชันส์ เว็บไซต์ รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาบนโลกออนไลน์ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศได้
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการสามารถ นาระบบ Digital Marketing (ระบบการตลาดออนไลน์) มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันเพื่อเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเพิม่ รายได้
กลุ่มเป้ าหมาย
1.

ผู้บริ หาร ข้ าราชการ พนักงานราชการ และเจ้ าหน้ าที่ทุกระดับ ของสานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด อาเภอ และตาบล

2.

นั ก ศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทุ ก ประเภท ทั ง้
ระดับพื ้นฐานและต่อเนื่อง

3. ประชาชนหรื อผู้ที่สนใจทัว่ ไป

-3ระยะเวลาเรี ยนรู้
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชน ใช้ เวลาเรี ยน 1 วัน ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
จาแนกเป็ น
1. ภาคทฤษฎี 3 ชัว่ โมง
2. ภาคปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมง
โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชนประกอบด้ วย 5 สาระการเรี ยนรู้ดงั นี ้
1.นโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั กับประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนท้ องถิ่น
จานวน 1 ชัว่ โมง
2.การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ปลอดภัย และกฎกติกามารยาทในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั จานวน
1 ชัว่ โมง
3.การใช้ สมาร์ ทโฟน จานวน 1 ชัว่ โมง
4.การใช้ แอปพลิเคชันส์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การใช้ เว็บไซต์ และการใช้ โปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา และนามาใช้ งานบนโลกออนไลน์ เช่น การใช้ ประโยชน์จาก google ใน
การเข้ าถึงข้ อมูล การใช้ ประโยชน์จาก youtube การใช้ facebook เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับ
สังคมออนไลน์ การใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารควบคู่กบั การใช้ งาน twitter Instagram จานวน 2
ชัว่ โมง
5.การนา Digital Marketing มาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จานวน 1 ชัว่ โมง

-4รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรั บชุมชน
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ ร้ ูจกั ประเภทความหมาย

รายละเอียดของเนื ้อหา

-ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั

และสาระสาคัญของการใช้ เทคโนโลยี ความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญ และ
ดิจิทลั

แนวทางการปฏิบตั ิ การใช้ งานอย่าง
ปลอดภัย กฎ กติกามารยาทในการ
ติดต่อสือ่ สาร

2. เพื่อให้ สามารถใช้ งานสมาร์ ทโฟน -การใช้ งานสมาร์ ทโฟน
แอปพลิเคชัน่ ส์ และเทคนิคในการ

-การใช้ งานอุปกรณ์บนสมาร์ ทโฟน เช่น

ติดต่อสือ่ สารผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั

กล้ องถ่ายรูป กล้ องวีดิโอ การบันทึกเสียง
-การเข้ าสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตผ่าน
google และการใช้ แอปพลิเคชันส์ภาครัฐ
ภาคเอกชน

3. เพื่อให้ ร้ ูจกั การใช้ ประโยชน์จาก

-การสืบค้ นข้ อมูล การใช้ ประโยชน์ในการ

เทคโนโลยีดิจิทลั

เข้ าถึงข้ อมูล เผยแพร่ข้อมูล

4. เพื่อให้ ทราบถึงวิธีใช้ งาน การ

-การติดตังแอปพลิ
้
เคชันส์ การอัพเดทแอป

ติดตัง้ การลงทะเบียน การใช้ งาน

พลิเคชันส์ การลงทะเบียนใช้ งาน เทคนิคการ
ใช้ งานให้ ได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จานวน (ชัว่ โมง)
ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

3

3

รวม

6

-5หลักสูตรการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
1.กาหนดการฝึ กอบรม
สถานที่ฝึกอบรม

:

วันที่ฝึกอบรม

:

ระยะเวลาการอบรม : 6 ชัว่ โมง ภาคปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมง ภาคทฤษฎี 3 ชัว่ โมง
2. ขอบเขตเนื ้อหาของหลักสูตร การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชน
เรี ยนรู้นโยบาย ทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ งานสมาร์ ทโฟน ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
- ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั กับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- เทคโนโลยีและความก้ าวหน้ า ในปั จจุบนั และอนาคต
- การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ปลอดภัย รู้กฎระเบียบ และมารยาทในการใช้ เทคโนโลยีฯ
- การใช้ งานสื่อในการเรี ยนการสอนด้ วยสมาร์ ทโฟน
- การใช้ แอปพลิเคชันส์และเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
- การใช้ งานแอพพลิเคชัน่ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Line
- การใช้ แอปพลิเคชันส์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การใช้ เว็ บไซต์ และการใช้
โปรแกรม
คาอธิบายเพิม่ เติม เป็ นหลักสูตรการอบรม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชน เพื่อ
เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั กับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้
เพื่อให้ ผ้ อู บรมสามารถใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อตนเอง ครอบครับ
ธุรกิจ สังคม และประเทศ
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3. ลักษณะกิจกรรม
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 6 ชัว่ โมง
- ผลิตสื่อการเรี ยนรู้อย่างน้ อย 1 ชิ ้น จากการอบรม
- ประกวดสื่อและภาพถ่าย จากการอบรม
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ ารับการอบรม
- เป็ นผู้บริหาร ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรอื่น ๆ สังกัด สานักงาน กศน.
- นักศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ของสถานศึกษาสังกัด สานักงาน กศน.ทุกแห่ง
- ประชาชนทัว่ ไป
- ผู้เข้ าอบรมจะต้ องมีอปุ กรณ์สมาร์ ทโฟนอย่างน้ อย 1 เครื่ องสาหรับการอบรม
- เป็ นผู้มีพื ้นฐานการใช้ งานสมาร์ ทโฟนเบื ้องต้ น
- ผู้เข้ าอบรมจะต้ องมีเวลาเข้ ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 6 ชัว่ โมง
5. วิธีการสมัคร
- บุคลากร สังกัด กศน.แจ้ งความประสงค์พร้ อมใบสมัครได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงาน กศน.จังหวัด เพื่อรวบรวมรายชื่อและจัดทาโครงการ
- นักศึกษา แจ้ งความประสงค์พร้ อมใบสมัครได้ ที่ครู กศน.ตาบลของตนเอง เพื่อให้ ครูรวบรวม
รายชื่อและส่งต่อให้ เจ้ าหน้ าที่สารสนเทศจังหวัดเพื่อดาเนินการ
- หรื อสมัครผ่านระบบออนไลน์

-76. สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
- เอกสารประกอบการอบรม
- วุฒิบตั ร (สาหรับผู้เข้ าอบรมที่ผ่านเกณฑ์)
- อาหารว่าง
- รางวัลสาหรับผลงานที่ชนะการประกวด และใบประกาศผลงานที่ได้ รับการคัดเลือก
7. สิงที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะต้ องเตรี ยม และนาไปในวันอบรม
- เครื่ องสมาร์ ทโฟน อย่างน้ อย 1 เครื่ อง อาจจะเป็ น IOS หรื อ Android แบบใดก็ได้
- มีพื ้นที่ในสมาร์ ทโฟน เพียงพอสาหรับการจัดเก็บข้ อมูลและติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ เพิ่มเติม
8. ติดต่อสอบถาม
- สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง
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1. สื่อสิ่งพิมพ์
- คู่มือการเรี ยนหลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
2.สื่อดิจิทลั
- แอปพลิเคชันส์ต่าง ๆ บนสมาร์ ทโฟน ทังระบบ
้
IOS และ Android
- หนังสือดิจิทลั
- คลิปวีดีโอให้ ความรู้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กระบวนการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชนมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

เข้ ารับการเรี ยนรู้ในศูนย์ดิจิทลั ชุมชน

รับฟั งการบรรยาย ศึกษาคูม่ ือภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตั ิ

ประเมินการปฏิบตั ิและแบบทดสอบ

-9การวัดผลประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลสาหรั บ
ชุมชนมีแนวทางดาเนินการดังนี ้
1.

การทดสอบภาคปฏิบตั ิ โดยให้ นกั ศึกษาทดสอบการถ่ายภาพดิจิทลั การลงทะเบียนใช้

อีเมล์ Line Facebook และ fanpage facebook การสืบค้ นข้ อมูล การโพสต์ข้อความ การอัพคลิป
วีดิโอ การตบแต่งหน้ าโพรไฟล์ การติดตังและใช้
้
งานแอปพลิเคชันส์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
2.

การทดสอบภาคทฤษฎี โดยการให้ นกั ศึกษาทดสอบข้ อสอบปรนัย 10 ข้ อ ในเนื ้อหา โดย

ใช้ วิธีการส่งแบบทดสอบทาง Line และส่งคาตอบทาง Line
3. แบบประเมินผลความพึงพอใจ
การจบหลักสูตร
ผู้จบหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับชุมชน” จะต้ องผ่านการประเมินการจบ
หลักสูตร โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของแต่ละภาคการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี ้
1. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบตั ิ ต้ องผ่านเกณฑ์การวัดผล 60 เปอร์ เซนต์
2. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ต้ องผ่านเกณฑ์การวัดผล 60 เปอร์ เซนต์

-10ผู้จัดทาหลักสูตร
คณะทางานจัดทาหลักสูตร
นางสาวไรนา บิลหมัด
นายบรรยง คงหนู
นายบันลือศักดิ์ ทองศิริ
ที่ปรึกษา
ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ์ บุญเลิศกุล นบ.นม.ศม.

