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วิธีการสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่

Recall AR

คู่มือส่งเสริมการใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุนชี วิต

โครงการเน็ตประชารัฐ

พิมพ์ครัง� ที่ 1
จํานวนพิมพ์

สิงหาคม 2561
1,235,000 เล่ม

คณะผู ้จัดทํา
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันวิชาการ ทีโอที, บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
http://www.mdes.go.th

พร้อมให้บริการบนระบบปฏิบัติการ iOS และ แอนดรอยด์

มาร่วมกันเป� น
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens)

We are Digital Citizens
Thailand
Thailand Digital Citizens Card

ติดตัง� แอปพลิเคชั น Recall แล้วมาร่วมถ่ายรูปตนเอง
แสดงถึงว่าเราจะเป� นพลเมืองดิจิทัล แชร์ลงสังคมออนไลน์ด้วยกัน
พร้อม Hashtag #netpracharat #WeareDC #MDES

เน็ตประชารัฐ

24,700
่

หมู่บ้านทัวประเทศ

1. เพื่อพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
(FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป�าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนในพื�นที่ห่างไกล มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช�บริการโดยไม่มีค่าใช�จ่าย
ลดความเหลื่อมลํ�าของประชาชนไทยพร้อมสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ
่ งและเท่าเทียม
ของภาครัฐอย่างทัวถึ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป�าหมายในการสร้างอาชี พ
สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ

ภูมิปัญญา 4.0

โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้
แบบไม่รู้จบผ่านระบบออนไลน์

สุขภาพ 4.0

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ทางด้านการแพทย์และปรึกษาแพทย์
ผ่านระบบออนไลน์

จากสาย Fiber สู่โอกาสของคนไทยทัง� ประเทศ
ค้นหาจุ ดให้บริการ
ชื่ อหมู่บ้าน
Scan me

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)
การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

วัตถุประสงค์ของเน็ตประชารัฐ

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ
เทคโนโลยีการเกษตร
ผ่านระบบออนไลน์

Apps

เกษตรกร 4.0

โอกาสในการเข้าถึึงข้อมูล
ด้านความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์

เยาวชน

ความปลอดภัย 4.0

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

ให้เข้าถึงหมู่บ้านเป�าหมายในพื�นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ
โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ 30 Mbps/10 Mbps
ในรูปแบบสัญญาณเคเบิลใยแก้วนําแสง FTTx สําหรับใช�ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช�จ่าย
เพื่อนําพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
่
โดยมีการติดตัง� จํานวน 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทัวประเทศไทย

โอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

อสม.

คือ การยกระดับโครงสร้างพื�นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชนเน็ตประชารัฐ

ผู ้ประกอบการ

เน็ตประชารัฐ

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

"Thailand Wi-Fi by MDES"
+ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

(*ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือ ให้เว้นว่างไว้นะครับ)

ใชงานในอาคาร

พื้นที่โลงแจง

20

เมตร
จากจุด
ใหบริการ

เมตร
จากจุด
ใหบริการ

สมัครสมาชิ ก

50
หางไมเกิน

หางไมเกิน

จุดใหบริการ

(ถ้าไม่ได้รับรหัส ให้กดที่ "ขอรหัสเปิ ดใช�บริการ"
อีกครัง� ) ส่วนคนที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ให้โทรไปที่ 1111 กด 88 เพื่อขอรับรหัสเปิ ดใช�บริการนะครับ

5. กรอกรหัสที่ได้รับจาก SMS แล้วกด
"ยืนยันรหัสเปิ ดใช�บริการ"

6. กด "ยอมรับข้อตกลง"
และเริ่มใช�บริการ

Wi-Fi เพื่อประชาชน
ขัน� ตอนการลงทะเบียน
ใช�งานเน็ตประชารัฐ

ติดตอสอบถาม/ขอรหัสผาน

1111 กด 88

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมมีคาใชจาย

เยาวชน

6

XXXX

บ้านของประชาชนอยู ่ในข่ายสัญญาณ จะสามารถ Login เข้าใช�งานได้ ซึ่ งระยะครอบคลุม
กรณีอยู ่ภายในอาคารอยู ่ท่ประมาณ
ี
20 เมตร กรณีเป� นที่โล่งแจ้ง ระยะครอบคลุมประมาณ
50 เมตร ขึ�นอยู ่กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่ น คุณสมบัติของอุ ปกรณ์ท่นํี ามาใช�งาน
ทัง� นี� ระยะทางที่ไกลขึ�นจะมีผลกับความเร็วที่เชื่ อมต่อด้วย

เวลาใช� เน็ตครัง� ต่อไป
แค่ต่อสัญญาณ Wi-Fi
ก็ใช�งานได้แล้วครับ

กรณีท่มีี ปัญหาในการเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ
สอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าใช�งานเน็ตประชารัฐ
และประสงค์จะใช�บริการอิินเทอร์เน็ตเป� นการส่วนตัว (ใช�ภายในบ้าน)
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่หมายเลข
ี
1111 กด 88 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยไม่มีค่าใช�จ่าย

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

XXXX

SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

Apps

4. รอรับรหัส

เน็ตประชารัฐ

อสม.

3. กด

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน

ผู ้ประกอบการ

0 0000 00000 00 0
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

1. เชื่ อมต่อ Wi-Fi เลือกเครือข่าย

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

ข้อควรรู้กับเน็ตประชารัฐ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มีี
จํานวนผู ้ใช�บริการจํานวนมาก
สําหรับการติดต่อสื่อสาร
สร้างสังคม และการตลาดดิจิทัล
ซึ่ งเป� นเครื่องมือที่เน้นการ
เชื่ อมต่อกับเพื่อน ครอบครัว
และอื่นๆ ที่คุณรู้จัก
แชร์รูปภาพและวิดีโอ
ส่งข้อความ และรับอัพเดทต่างๆ

การพัฒนาทักษะของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช�งานได้ ใช�งานเป� น เห็นคุณค่า โดยสําคัญคือ กระบวนการ
ในการใช�งาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาจนเป� นทักษะ ก้าวสู่การเพิ่มสมรรถนะของแต่ละบุ คคลต่อไป
โดยการใช�งานโทรศัพท์ การเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตประชารัฐ รวมทัง� การใช�ประโยชน์จากสื่อต่างๆ เช่ น
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านอาสาสมัคร ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการเป� นผู ้สูงวัย
เมื่อมีทักษะแล้วก็จะสามารถใช�งานดิจิทัลได้อย่างมีความสุข

ทัศนคติ (Attitude)

การพัฒนาทัศนคติของประชาชน เป� นเรื่องสําคัญที่เราควรให้ความสําคัญ เพราะการที่จะทําให้สังคม
มีความสุข และเป� นสังคมที่ดีได้นนั � จะต้องมีพลเมืองที่มีทัศนคติท่ีดี เคารพในกฎระเบียบ กติกาของสังคม
รวมทัง� การมีมารยาทในการใช�งาน ซึ่ งประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสังคมสีขาวของประเทศไทย

Apps

แอปพลิเคชั น ดูวิดีโอที่นิยมมาก
ในประเทศไทย มักใช�ดูเนื�อหา
ที่เป� นประโยชน์ และสื่อบันเทิง
ตัวอย่างเช่ น ดูละครย้อนหลัง เพลง วิดิโอเพลง
ภาพข่าว แนะนําสินค้า ภาพยนต์ เป� นต้น
รวมทัง� เราสามารถเป� นผู ้เผยแพร่วิดีโอได้
เพื่อก้าวสู่การเป� น Youtuber ที่เป� นอาชี พ
ที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับผู ้ท่ประสบ
ี
ความสําเร็จได้

บริการกูเกิ�ล (Google Service)

บริการซึ่ งเป� นพื�นฐานที่สามารถใช�ได้ในชี วิตประจําวัน
ของทุกคน ตัง� แต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Gmail)
ที่จะทําให้คุณมีบัญชี สําหรับการใช�งานในบริการ
ออนไลน์อ่นๆ
ื รวมทัง� การค้นหาสิ่งต่างๆ
(Google Search) ที่เป� นประโยชน์ อาทิ ข้อมูล
ข่าว เที่ยวบิน สภาพอากาศ ตําแหน่งที่ตัง� ร้านค้า
ฯลฯ รวมทัง� รูปภาพ (Google Photos) ที่ช่ วย
จัดการภาพแบบมืออาชี พและช่ วยสํารองรูปภาพ
ให้ปลอดภัยได้

เยาวชน

ทักษะ (Skills)

ยู ทูบ (Youtube)

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

การพัฒนาความรู้ของประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช�งานดิจิทัล โดยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่ใช่ เรื่องยาก เพียงสร้างความรู้จักในการใช�งาน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการใช�งานอินเทอร์เน็ต
่
ที่สามารถเชื่ อมโยงโครงข่ายดิจิทัลทัวโลก
ส่งเสริมการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยอุ ปกรณ์ในการเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องทําความรู้จัก เพื่อใช�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนัน�
ความรู้จึงเป� นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประชาชนก้าวสู่การเป� นพลเมืองดิจิทัลได้

ก้าวสู่พลเมืองดิจิทัล

อสม.

ความรู้ (Knowledge)

แอปพลิเคชั น

ผู ้ประกอบการ

Digital Literacy

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

การเข้าใจดิจิทัล

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

จะแชท จะโทรฟรี จะวิดีโอคอล
ส่งสติกเกอร์ แชร์ข่าว รับข้อมูล
ก็สมัครใช�งานได้ง่ายๆ ใช�ได้ฟรี
เพียงใช�เบอร์โทรศัพท์
พร้อมเชื่ อมอินเทอร์เน็ต
สามารถใช�งานแอปพลิเคชั น
ติดต่อกับเพื่อน ครอบครัว
เพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคม

เฟชบุ ๊ก (Facebook)

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

ไลน์ (LINE)

Virtual Reality

IoT : Internet of Thing

เทคโนโลยี
่ทีเกิดขึ�นในยุ คดิจิทัล

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)
Apps

Augmented Reality

เครื่องซั กผ้าแจ้งว่าเราจะมีฝนตก
เพื่อให้เราตัดสินใจว่าตัง� เวลาไว้อีก
3 ชั่ วโมงฝนหยุ ดจะซั กให้อัตโนมัติ
นาฬิ กาที่ข้อมือ ค้นหารถที่คุณจอด
ไว้พร้อมสตาร์ทรอไว้อย่างง่ายดาย
่ เครื่องใช�ไฟฟ�า
แถมยังสังให้
เปิ ดปิ ดง่ายๆ ด้วยปลายนิ�ว
ตรวจจับสิ่งผิดปกติภายในบ้าน
ผ่านการเชื่ อมต่อเข้าโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ของเน็ตประชารัฐ

เยาวชน

Smart Grid

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

Block Chain

อสม.

จะดีแค่ไหนถ้าแอร์เชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ต และรู้ว่าเราใกล้
จะถึงบ้านแล้วเปิ ดแอร์เย็นๆ ไว้รอเรา พร้อมบอก
เครื่องชงกาแฟให้ชงกาแฟร้อนๆ
ตู้เย็นแจ้งเตือนให้เรารู้ว่าไข่ท่อยู
ี ่ในตู้เย็นใกล้จะหมด
ตอนที่เราอยู ่หน้ามินิมาร์ท และส่งเมนูแสนอร่อย
จากวัตถุดิบที่มีอยู ่ในตู้เย็นให้เตาอบ

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

IoT

ผู ้ประกอบการ

Big Data

AI

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)
การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การใช�เทคโนโลยี AR เพื่อการเรียนรู้
เยาวชนสามารถใช�ได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://www.quivervision.com/
พร้อมดาว์นโหลดกระดาษระบายสี
แล้วใช�เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้
ของเยาวชนได้เลย

การเล่นหมากรุก หรือหมากล้อม มักจะมีกลวิธี
ในการเล่น แต่หารู้ไม่ว่า คอมพิวเตอร์ท่ีถูก
คนสอนเทคนิควิธีการคิด การเล่นให้สามารถ
ชนะทุกคนในโลกนี�ได้ ด้วยเทคโนโลยี AI
ที่ก่อให้เกิด Alpha Go ที่มีการเรียนรู้

Facebook Chatbot ยอดนิยม

บอกข้อมูลจราจร
รับแจ้งเหตุ

Tuinui Bot

ช่ วยคุมนํ�าหนัก
บอกแคลอรี่อาหาร

Jubjai Bot

คัดกรอกผู ้ท่มีี
ภาวะโรคซึ มเศร้า

AIAI

Dr.Meaw Bot

ปรึกษาปั ญหาสุขภาพ
ปฐมพยาบาลเบื�องต้น

AR
VR

เทคโนโลยี VR ย่อมาจาก Virtual Reality
คือการจําลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไป
ให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการ
มองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทัง� กลิ่น
โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อม
ปั จจุ บันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จําลองขึ�นมา
ตัวอย่างเช่ น การจําลองสถานที่ Google
Street View, Youtube Cardboard
สามารถสัมผัสเทคโนโลยีนี�ได้ง่ายๆ
โดยจะต้องมีอุปกรณ์ VR สวมศีรษะ
โดยสามารถใช�ในการเล่นเกมหรือ
สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้

อสม.

JS100 Radio

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

Alpha Go

Apps

Concept

เทคโนโลยี AR ย่อมาจาก Augmented Reality
เป� นเทคโนโลยีท่นํี าภาพเสมือน ที่เป� นรูปแบบ 3 มิติ
จําลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผล
ที่จะนําวัตถุมาทับซ�อนเข้าเป� นภาพเดียวกัน
โดยสามารถมองผ่านกล้องโทรศัพท์ได้โดยตรง

เยาวชน

Chatbot

AUGMENTED REALITY

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

เทคโนโลยีการผสมผสานการสื่อสาร
โดยใช�เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เข้ามาช่ วยโต้ตอบพู ดคุย สื่อสารแทนมนุษย์ได้
โดยเกิดการเรียนรู้จากมนุษย์

VIRTUAL REALITY

ผู ้ประกอบการ

Chatbot

(Stop Running)

การลบแอปพลิเคชั นที่ไม่ได้ใช�งาน (Uninstall App)
สามารถเพิ่มพื�นที่ให้กับโทรศัพท์ได้ โดยสามารถตรวจสอบพื�นที่
ที่แต่ละแอปฯ ใช�งานหน่วยความจําได้ในหน้าข้อมูลแอปฯ (App Info)
ประกอบการตัดสินใจในการลบ

3.

ปดทุกปญหา
โทรศัพท

Google Photos

กับ

(เก็บรูปภาพ วิิดีโอ ได้ไม่อนั � บนคลาวด์)

ผูใหญดี

ติดตัง� แอปพลิเคชั น Google Photo
โดยทําการดาวน์โหลดผ่าน
่
Play Store จากนัน� ทําการเชื อมต่ออินเทอร์เน็ต
่
เพืออัพโหลดรูปภาพและวิดีโอบนโทรศัพท์ขึ�นระบบคลาวด์ของ Google
โดยใช�บัญชี Gmail ของตนเองในการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอ

4. เคลียร์ ประวัติคุย

LINE

การเคลียร์ประวัติการคุย LINE จะช่ วยเพิ่มพื�นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลได้
สัมผัสค้างที่แอปฯ ที่ต้องการลบข้อมูล และเลือก App Info
กดปุ่ ม Clear Data เพื่อลบประวัติการคุย LINE
*โดยข้อมูลการสนทนาจะหายไปทัง� หมด โดยเพื่อนและกลุ่มจะยังอยู ่เหมือนเดิม

(Clean Junk Files)

แอปลิเคชั น CCleaner
เป� นแอปพลิเคชั นที่ช่ วยในการบริหารจัดการพื�นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)
และหน่วยความจํา (RAM) ซึ่ งจะจัดการไฟล์แคช ไฟล์ท่ีไม่ได้ใช�งาน
เป� นเวลานาน และไฟล์ติดตัง� แอปฯ เพื่อเพิ่มพื�นที่ให้กับโทรศัพท์ได้
โดยดําเนินการกดปุ่ มวิเคราะห์ (Analyze) เมื่อได้ผลการวิเคราะห์
ให้เลือกเพื่อทําความสะอาด (Finish Cleaning)

การเพิ่มพื�นที่จัดเก็บ

การเพิ่มพื�นที่จัดเก็บข้อมูล ในปั จจุ บันสามารถใช�บันทึกบนระบบคลาวด์
(Cloud Storage) โดยมีผู้ให้บริการ อาทิ Google, Apple, Microsoft
และวิธีการเพิ่มพื�นที่จัดเก็บโดยจัดซื� ออุ ปกรณ์บันทึกข้อมูลเพิ่มในรูปแบบ
่
Memory Card โดยหาซื� อได้ตามร้านค้าทัวไป

สัมผัสค้างที่แอปฯ ที่ต้องการหยุ ดใช�งาน
และเลือก
App Info
และเลือก Force Stop เพื่อทําการหยุ ดใช�งานแอปฯ นัน� ๆ
ส่งผลให้โทรศัพท์สามารถทํางานกับแอปฯ ที่จําเป� นได้รวดเร็วยิ่งขึ�น

รีบูทเครื่องใหม่

3.

(Restart or Reboot)

การรีบูทเครื่องใหม่ ให้กดปุ่ มปิ ดเครื่อง
(Power Off)
่
หรือ ปุ่ มปิ ดและเปิ ดเครืองใหม่ (Restart)
เพื่อทําให้โทรศัพท์ได้มีการเริ่มการทํางานภายในเครื่องใหม่อีกครัง�

4.

อัพเดทระบบปฏิบัติการ

4GB

8GB

55

16GB

เท่าไรก็ไม่พอ

32GB

แนวทาง

แก้พื�นที่เต็ม

วิธี

แก้เครื่องช�า

การอัพเดทซอฟท์แวร์ (Software Updates)
จะช่ วยให้โทรศัพท์สามารถใช�งานได้อย่างสมบู รณ์ย่งขึ
ิ �น
่
จึงควรอัพเดทให้เป� นปั จจุ บันอยู ่เสมอ เพือให้อุปกรณ์มีคุณสมบัติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีขึ�น

5.

รีเซ�ตข้อมูลเป� นค่าเริ่มต้น

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

ที่ไม่ได้ใช�งาน

(Software Updates)

(Delete LINE Chat History)

5. ใช�โปรแกรมล้างไฟล์ขยะ

หยุ ดแอปฯ

2.

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

(Uninstall App)

ที่ไม่ได้ใช�งาน

(Factory Reset)

การรีเซ�ตข้อมูลเป� นค่าเริ่มต้น (Factory Reset) เป� นวิธีท่ควรเลื
ี
อกทํา
เป� นวิธีสุดท้าย ถ้าทดลอง 4 วิธีข้างต้นแล้วยังช�าอยู ่
การรีเซ�ตเป� นค่าเริ่มต้นจะช่ วยให้โทรศัพท์สามารถทํางานได้
เสมือนเครื่องใหม่ แต่ข้อมูล แอปพลิเคชั น รูปภาพ วิดีโอ เพลง
และไฟล์อ่นๆ
ื ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์จะถูกลบออก

เคล็ดลับป�องกันข้อมู ล

สํารองข้อมูล (Backup Data) ไว้ก่อนดําเนินการ
โดยสามารถสํารองข้อมูลขึ�นบนพื�นที่ให้บริการของบริษัทต่างๆ ได้
เช่ น Google Cloud โดยทําการสํารองผ่านบัญชี ผู ้ใช�งานอีเมลของ
Google โดยสามารถสํารองข้อมูลได้ดังต่อไปนี�
- รายชื่ อผู ้ติดต่อ (Google Contact)
- รูปภาพ/วิดีโอ (Google Photos)
- เอกสาร ข้อมูลการสนทนา เช่ น LINE (Google Drive)
- การโหลดแอปพลิเคชั น การตัง� ค่าโทรศัพท์ (Google Account)

เยาวชน

ลบแอปฯ

2.

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

โดยทําการสังเกตุสัญลักษณ์
(Recent Apps) บนหน้าจอ
่
่
หรือ บนเครืองโทรศัพท์เมือกดแล้วจะพบแอปฯ ที่เปิ ดทํางานอยู ่เบื�องหลัง
ให้เลือกปิ ดแอปฯ ที่ไม่ค่อยได้ใช�งาน โดยเลือกที่เครื่องหมาย X
หรือ ปั ดแอปฯ ที่ต้องการปิ ดออกทางด้านซ�ายหรือขวาก็ได้
โดยหากต้องการปิ ดทุกแอปฯ สามารถกดปิ ดทัง� หมดที่ปุ่ ม (Clear all)

การเคลียร์ Cache Data หรือพื�นที่ความจําชั่ วคราว
จะช่ วยให้เพิ่มพื�นที่ในการติดตัง� โปรแกรม หรือบันทึกข้อมูลได้เพิ่มเติม
โดยความจําชั่ วคราวใช�เพื่อกรณีท่มีี การเรียกใช�งานซํ� าจะทํางานได้ไว
เนื่องจากไม่ต้องเรียกไฟล์จากอินเทอร์เน็ตหรือจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

(ล้างพื�นทีความจําชั่ วคราว)

ปิ
ดแอปฯ
ที่ทํางานอยู ่เบื�องหลัง
(Clear Recent App)

Apps

1.

Cache Data

อสม.

เคลีย่ ร์

ผู ้ประกอบการ

1.

(Hootsuite Thailand 2018)

วิเคราะห์ก่อนแชร์
1. สื่อมีท่มาอย่
ี
างไร
ใครเป� นเจ้าของ ?

1. เจตนาในการสื่อสาร
ของเราคืออะไร ?

2. น่าเชื่ อถือ
หรือไม่ ?

2. เรากําลังทําสื่อ
ที่มีค่านิยมผิดๆ
บางอย่างอยู ่หรือไม่ ?

ผู ้ส่งสื่อ

พลเมืองยุ คใหม่
รู้เท่าทัน "สื่อดิจิทัล"

5. สื่อกําลังสะท้อนค่านิยม
อะไรในสังคม ?

ผู ้รับสื่อ

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

4. เรากําลังละเมิดสิทธิ
ใครอยู ่หรือไม่ ?

4. สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชื่ อของเราอย่างไร ?

อสม.

3. มีใครได้รับผลกระทบ
จากการกระทําของเราหรือไม่ ?

เยาวชน
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3. สื่อต้องการจะบอก
อะไรกับเรา ?

ผู ้ประกอบการ

คิดก่อนโพสต์

(Hootsuite Thailand 2018)

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

9 ชั่ วโมง 38 นาที/วัน

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

คนไทยใช�เวลากับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

จํานวนผู ้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน
เป� น ร้อยละ 82 ของประชากรทัง� หมด

ขอบเขตการเรียนรู้
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาศาสตร์
- ศิลปศาสตร์

ขอบเขตการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์
- เทคโนโลยี
- นวัตกรรม

พัฒนาความรู้การส่งเสริม
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
ขอบเขตการเรียนรู้
- เทคโนโลยี
- อาชี พ

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

พัฒนาความรู้ด้านกาย
จิตใจ สังคม และปั ญญา
เพื่อพัฒนาสมองและถ่าย
ทอดองค์ความรู้สู่รุ่นหลัง
ขอบเขตการเรียนรู้
- เทคโนโลยี
- จิต/สังคม

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

พัฒนาความรู้ และขัน� ตอน
การคิดอย่างเป� นระบบ
ความคิดสร้างสรรค์
และการประยุ กต์ใช�

หลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา
่
ชั �นนําทัวประเทศ
พร้อมให้เรียนรู้ และ
เทียบโอนในกรณีเข้าศึกษาต่อในอนาคตได้

ใบประกาศนียบัตรรับรอง

เรียนจบตามสมรรถนะการเรียนรู้
ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
การเรียนรู้แต่ละรายวิชา

อสม.

Thaimooc.org เป� นช่ องทางการเรียนรู้
ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรี
ไม่มีค่าใช�จ่ายในการเรียน

เทียบโอนหน่วยกิตสู่สถานศึกษาได้

Scan me

ผู ้ประกอบการ

เรียนรู้ตลอดชี วิต ฟรี ไม่มีค่าใช�จ่าย

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

เยาวชน
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พัฒนาความรู้พื�นฐาน
ทักษะกระบวนการคิด
จินตนาการ
สังคมและการแสดงออก

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การเรียนรู้ตลอดชี วิต
Life Long Learning : LLL

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

เว็บไซต์ท่ประยุ
ี
กต์เกมส์ท่เยาวชนชอบ
ี
กับกิจกรรมในการคิดอย่างเป� นรูปแบบ
(Systematic Thinking) คิดแบบมีตรรกกะ (Logic Thinking) ซึ่ งเป� น
กระบวนการของโปรแกรมเมอร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทย
ให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี สามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ
่ ตัวละครปฏิบัติตามภารกิจ
ผ่านการลากวางบล็อก (Block) เพื่อสังให้
ที่จะต้องทําให้บรรลุ แค่นี�ก็ทําให้เยาวชนสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้แล้ว

ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยเทคโนโลยี

3

4

เยาวชน

2

Frozen

พัฒนาในแต่ละช่ วงวัยไปกับแอปพลิเคชั น

ประถมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุ ดมศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ท่ี

อสม.

จะดีขนาดไหน ถ้าเด็กๆ ระบายสีแล้วตัวการ์ตูนนัน� มีชีวิตขึ�นมาจริงๆ สามารถเล่นได้
เสริมจินตนาการและกระบวนการคิดของเด็กๆ เพียงแค่มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตเท่านัน�
ความสุขก็เกิดขึ�น
วิธีการใช�งาน
1. ใช�คอมพิวเตอร์ Download กระดาษระบายสีจากเว็บไซต์ Quivervision.com
โดยเลือกเมนู Coloring Packs และพิมพ์ (Print)
2. ใช�โทรศัพท์โหลด แอปพลิเคชั น “Quiver – 3D Coloring”
3. เด็กๆ ระบายสีลงบนกระดาษ
4. นําโทรศัพท์ส่องที่กระดาษที่ระบายสี ตัวละครจะมีชีวิตขึ�นมา
พร้อมกับสีสันตามจินตนาการของเด็กๆ

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

Quivervision.com

Scan me

ผู ้ประกอบการ

1

Minecraft

Apps

Angry Bird

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

หัดเป� นนักโปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์
code.org

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

เยาวชน

ดิจิทัล

ดิจิทัลส่งเสริมปศุสัตว์

Scan me

อสม.

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ท่ี

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

เยาวชน

ข้อมูลข่าวสาร เฝ�าระวังสัตว์ โรคระบาด ร้องเรียน ระบบมาตรฐานปศุสัตว์
เพื่อการเลี�่ยงสัตว์อย่างมีมาตรฐาน และเป� นระบบ

ผู ้ประกอบการ

แอปพลิเคชั น
ห่วงโซ่
เกษตรกรรม

Apps

ขัน� ตอนที่ 3 พัฒนาคุณภาพ จัดหาตลาดรับซื� อ
ขัน� ตอนที่ 4 บันทึกบัญชี ครัวเรือน การวางแผนการใช�จ่ายและ
การประกอบอาชี พ

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

ขัน� ตอนที่ 1 วางแผนศึกษาข้อมูล จัดหาและตรวจสอบที่ดิน
การเลือกแหล่งเพาะปลูก
ขัน� ตอนที่ 2 เลือกพืชที่จะปลูก วิเคราะห์พื�นที่และลงมือทํา

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

เกษตรกร

ดิจิทัลส่งเสริมเกษตรกรรม

แอปพลิเคชั นแนะนํา
ร้านอาหารสังสรรค์

สปสช. (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

AR Thai Culture

แอปพลิเคชั นติดตามข้อมู ลสุขภาพของผู ้สูงอายุ การออกกําลังกาย การเต้นของหัวใจ และสิทธิฯ

ผู ้สูงอายุ

แอปพลิเคชั นแนะนํา
การท่องเที่ยวไทยและศึกษาวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่

เตือนทานยา
แอปพลิเคชั นแจ้งเตือนให้รับประทานยาให้ตรงเวลา พร้อมข้อมู ลยา พิกัดโรงพยาบาล เบอร์ฉุกเฉิน

JOOX

Doctorme หมอดีในมือคุณ

แอปพลิเคชั นฟั งเพลงและร้องคาราโอเกะ
เหมาะกับการผ่อนคลายของผู ้สูงอายุ

แอปพลิเคชั นช่ วยประเมินอาการของโรค การปฐมพยาบาลเบื�องต้น สมุ ดสุขภาพ

EMS 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.))

มงคล 38 ธรรมะสอนใจ
แอปพลิเคชั นสวดมนต์
ฟั งธรรมเทศนา

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

ร่างกาย จิตใจ
สังคม ปั ญญา

แอปพลิเคชั นแจ้งเหตุฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลเบื�องต้น ค้นหาโรงพยาบาล

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

แอปพลิเคชั นที่ทดสอบประเมิน และรู้อาการโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

Wongnai

สูงวัย สมองดี (กรมอนามัย)

Facebook

แอปพลิเคชั นสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีจํานวนผู ้ใช�มากเป� นอันดับต้นๆ ของประเทศ

Apps

LINE

เยาวชน

แอปพลิเคชั นสนทนาออนไลน์ สําหรับใช�คุยกับเพื่อน ครอบครัว อีกทัง� ยังโทรหากันฟรี วิดีโอคอลได้

Youtube

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

แอปพลิเคชั นแหล่งความบันเทิงแหล่งใหม่ สําหรับผู ้ละคร/รายการย้อนหลัง สร้างความสุข

Google

แอปพลิเคชั นสืบค้นข้อมู ลจากทัว่ โลก ย่อมาบนโทรศัพท์

แอปพลิเคชั นพื�นฐานบนโทรศัพท์
ที่เป� นประโยชน์กับผู ้สูงอายุ

ตื่นนอนตัง� นาฬิ กาปลุก ตัง� เตือนรับประทานยา เปิ ดฟั งเพลงและวิทยุ ออนไลน์
ใช�กล้องถ่ายภาพ ถ่ายดอกไม้ในสวนส่งให้เพื่อนๆ และยังมีเครื่องคิดเลขอีกด้วย

Scan me

ผู ้ประกอบการ

อสม.

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ท่ี

เปลี่ยนสู่ดิจิทัล
SMART อสม.
เพื่อการจัดเก็บอย่างเป� นระบบ
สรุป ประมวลผลได้รวดเร็ว
ลดการใช�กระดาษและการสูญหาย
จัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ได้
พร้อมช่ องทางรับข้อมูลข่าวสารจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

เยาวชน

Apps

เพิ่มเพื่อนจากชื่ อ
LINE ID : @vhv4.0

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

ข้อมูลการดูแลสุขภาพที่จําเป� นสําหรับ อสม.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทําและรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ อสม.com
ประกอบไปด้วยเนื�อหา Application ทางด้านสุขภาพ
อินโฟกราฟฟิ ก คลิปวิดีโอ ข่าวสุขภาพ และวารสาร

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

เครืองมือสําหรับ อสม. 4.0

สํารวจข้อมูลสาธารณสุข

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

SMART
อสม.
่

อสม.

อสม.com

Scan me

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ท่ี

Scan me

ผู ้ประกอบการ

ดูแลสุขภาพ

สื่อสังคมออนไลน์ท่นํี าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการบอกต่อ
ทัง� ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้าแฟชั่ น อาหารเสริม
เป� นช่ องทางการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าให้กับลูกค้าเป� นอย่างดี

KAIDEE

LINE@

ร้านค้าออนไลน์ท่ีมีผู้ขายทัง� ในรูปแบบธุรกิจและบุ คคล
โดยมีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ ทัง� สินค้าใหม่ และ
สินค้ามือสองให้เลือกมากมาย ขายของก็ได้ท่แอปฯ
ี
นี�

Lnwshop

ระบบที่ทําให้คุณสามารถเปิ ดร้านค้าของตนเอง
ได้ง่ายๆ ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ทําให้การขาย
ของออนไลน์เป� นระบบมากยิ่งขึ�น

ร้านค้าออนไลน์น้องใหม่ท่มีี การจัดจําหน่ายสินค้า
หลากหลายหมวดหมู่ โดยเน้นแฟชั่ นและเครื่องประดับ
มีสินค้าใหม่ๆ ทําให้ดึงดูดคนซื� อสินค้าได้เป� นอย่างดี

เว็บไซต์ผู้ให้บริการขายสินค้า
ออนไลน์ท่มีี ช่องทางการขายได้ฟรี

ร้านค้าออนไลน์ท่ีนําเสนอสินค้าเด่นประจําจังหวัด
โดยมีการจัดจําหน่ายอาหาร ผลไม้ เครื่องประดับ
สินค้าชุมชน สนับสนุนผู ้ประกอบการไทยโดยตรง

WELOVESHOPPING

เว็บไซต์ให้บริการขายสินค้าออนไลน์ท่มีี สินค้าหลากหลาย
พร้อมให้บริการกับผู ้เริ่มประกอบธุรกิจในระดับเริ่มต้
ิ น

่ นค้าออนไลน์
เพื่อความสบายใจในการสังสิ
คนไทยจะเลือกวิธีการชํ าระเงินแบบ

“เก็บเงินปลายทาง : Cash on Delivery (COD)”

เว็บไซต์ http://tcsd.go.th โทร 02-142 2555-60

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

Apps

TARAD

THAILANDPOSTMART

ผู กบัญชี ธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์
หรือบัตรประชาชนก็สามารถใช�สิทธิพิเศษ
โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการโอน ทําให้ซื�อขายง่ายยิ่งขึ�น

ภูมิปัญญา 4.0 การเรียนรู้ตลอดชี วิต

สื่อสังคมออนไลน์ท่ช่ี วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ให้ผู้ใช�บริการไลน์ท่มีี ผู้ใช�งานมากที่สุดในประเทศไทย
่ � อสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านไลน์ของตนเอง
ให้เข้าถึงและสังซื

11STREET

รับแจ้งเหตุคดี แจ้งเหตุเบาะแส

เน็ตประชารัฐ (Netpracharat)

INSTAGRAM

ร้านค้าออนไลน์ท่ีมีผู้ใช�จํานวนมาก มีทงั � ค้าปลีกค้าส่ง
โดยมีสินค้าให้เลือกซื� อหลายหมวดหมู่ สามารถใช�ได้ทงั � ซื� อ
และใครอยากขายก็สามารถขายได้ท่แอปฯ
ี
นี�เลย

พร้อมเพย์ - PromptPay

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

สื่อสังคมออนไลน์ท่ได้
ี รับความนิยมเป� นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
มีจํานวนผู ้ใช�งานมากกว่า การเปิ ดเพจ (Facebook Page) จึงเป� นช่ องทาง
การขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง� ยังมีเครื่องมือส่งเสริมการขายอีกด้วย

เยาวชน

SHOPEE

FACEBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ท่ี

1212
Online Compliant Center

OCC by
ETDA

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปั ญหาออนไลน์
บู รณาการกับ

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.)
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ กองบังคับการปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท)

ผู ้สูงอายุ เกษตรกร

ร้านค้าออนไลน์ท่ีมีผู้ใช�เป� นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
โดยมีสินค้าให้เลือกซื� อหลายหมวดหมู่ พร้อมรูปแบบชํ าระเงินที่หลากหลาย
่ าได้ของแน่นอน
และการจัดส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทําให้เชื่ อมันว่

อสม.

LAZADA

ขายดี

ขอเครื่องหมายรับรองการ
จดทะเบียนพาณิชย์
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่อความน่าเชื่ อถือของร้านค้า
ได้ท่ี www.dbd.go.th

Scan me

ผู ้ประกอบการ

E-Commerce
ผู ้ประกอบการชุมชน

ซื� อง่าย

