


หลกัสูตร Android Application Development (AAD) ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร Android Application Development (AAD)โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม      
31  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  137,450  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 31  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.68   
คิดเป็นร้อยละ 93.50 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.97 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.11 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ Android Application 
Development (AAD)  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 
2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 ณ  ศูนย์การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  137,450 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  31  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
137,450 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84000  บาท    
   ค่าใช้สอย    40,950 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,500 บาท 
   รวม     137,450 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมำก   มีค่ำเฉลี่ย  4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.55  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.68  คิดเป็นร้อยละ 93.55  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องท่ีอบรมเพิ่มข้ึน มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.97   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.51  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  90.11  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2556 
ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

หลักสูตร  Android Application Development (AAD) 
                   
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 1.1  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
( / ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักกำรและเหตุผล   
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือที่

พัฒนาออกมาจนตามกันไม่ทัน อีกท้ังยังมี Application ที่ออกมาให้ดาวน์โหลดกันอย่างแพร่หลาย และยัง
น า Application มาใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์หรือน ามาพัฒนาระบบอ่ืนๆภายในองค์กร 
ส่วนระบบการท างานของ Android Application ในโทรศัพท์นั้นก็มีการพัฒนากันอยู่เรื่อยๆเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบของ Android และ Application 

ด้วยเหตุนี้ทางส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงด าเนินการจัดฝึกการอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Android Application Development (AAD) โดยจัดอบรมให้
ความรู้ทางด้านหลักการเขียนโปรแกรมบน Android ส่วนประกอบต่างๆของระบบ Android การใช้ 
Control ต่างๆ ระบบการเก็บข้อมูลบน Android การใช้งาน Google MAP การท า Animation และการ
ใช้งาน HTTP service เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าอบรมน าความรูไ้ปใช้ประกอบทักษะในการปฏิบัติงานอีกทั้งยัง
น า Application มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
กลุ่มเป้ำหมำย   อาจารย์,เจ้าหน้าที่  จ านวน  31  คน 
 
กรรมการ จ านวน      6     คน 
วิทยากร  จ านวน      2     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่  29 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 รวม 5 วัน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ. 2556 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสมัมนา             
7.ติดตาม ประเมิณผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 

 
 
งบประมำณ      137,450 บำท     (หนึ่งแสนสำมหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินประมาณประจ าปี 2556 งบด าเนินงาน  

1. ค่ำตอบแทน    84,000    บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน )   

2. ค่ำใช้สอย    40,950  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  39 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 39 คน x 30 บาท ) 11,700 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5 มื้อ x 39 คน x 150 บาท )    29,250 บาท 

 3.ค่ำวัสดุ    12,500 บำท          
             
    รวมทั้งสิ้น  137,450 บำท     (หนึ่งแสนสำมหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 
 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Android 
Application Development (AAD)เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
 
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลำคม 2555  
 เริ่มต้นพัฒนำโปรแกรมบนระบบปฏิบัติกำร Android  

 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Android SDK  
 การเตรียมตัวและก าหนดค่าต่าง ๆ สาหรับการเขียนโปรแกรม  
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมบน Android  
 เหตุการณ์ต่าง ๆ บน Android Activity  

 
กำรใช้งำน Resources, Content Providers และ Intents  

 ท าความรู้จัก Resources ของ Android  
 การใช้งาน Resource ทั่วไป  
 การใช้งาน Raw Resource  
 สร้างและใช้งาน Arbitrary Resource  
 การใช้งาน Assets  

 
กำรใช้งำน Content Providers  

 การสร้างและเรียกใช้งานฐานข้อมูลบน SQLite โดยตรง  
 การใช้งานฐานข้อมูล SQLLite ผ่าน Content Provider  
 การเรียกใช้งาน Content Providers เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 การใช้งานข้อมูลบน Android เช่น Contacts และ Call List  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตร Android Application Development (AAD) 6 

 

 
วันอังคำรที่ 30 ตุลำคม 2555 
กำรใช้งำน Intents  

 ท าความเข้าใจกับ Intents  
 ใช้ Intent เพ่ือโทรออก  
 การใช้ Intent เพ่ือเปิดเวบ  
 การใช้ Intent เพ่ือเปิด map  

 
กำรสร้ำงหน้ำจอและใช้งำนคอนโทรลของ Android  

 การใช้คอนโทรลทั่วไปของ Android  
 การใช้คอนโทรลพิเศษของ Android  
 การใช้งาน Layout Managers เพ่ือจัดวางหน้าจอ  
 ท าความเข้าใจและใช้งาน Adapter เพ่ือแสดงข้อมูลในคอนโทรล  

 
กำรใช้งำน Menus และ Dialogs  

 การใช้งานเมนูของ Android  
 การใช้งานเมนูแต่ละประเภท  
 เรียกใช้เมนูจาก XML ไฟล์  
 Dialog ของ Android  
 ใช้งานและจัดการ Dialogs  
 Mouse actions 
 Describing devices 

 
วันพุธที่ 31 ตุลำคม 2555 
 กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ  

 ท าภาพเคลื่อนไหวด้วย Frame Animation  
 ใช้งาน Layout Animation  
 ใช้งาน View Animation  

 
ระบบควำมปลอดภัยและกำรใช้งำนแมพกับระบบระบุตำแหน่ง  

 ท าความรู้จักกับระบบความปลอดภัยบน Android  
 จัดท าการตรวจสอบ Security แบบ Runtime  
 เรียกใช้งานแมพและการระบุต าแหน่ง  
 การสร้าง Overlay Map  
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กำรสร้ำงและเรียกใช้งำน Services  
 

 เรียกใช้งาน HTTP Services  
 ติดต่อสื่อสารด้วย Interprocess  
 การเขียนและเรียกใช้งาน Local Service  
 การเขียนและเรียกใชงาน Remote Service  

 
กำรใช้งำนกล้องและระบบกำรโทรศัพท์  

 ใช้งาน Media APIs  
 การเล่นเพลงและวีดีโอ  
 การอัดเพลงและวีดีโอ  
 การเรียกใช้งานกล้องของ Android  
 การรับและส่ง SMS  
 การส่ง email  

 
วันพฤหัสบดีที่1 พฤศจิกำยน 2555 
เขียนโปรแกรมแบบ 3 มิติด้วย OpenGL  

 พ้ืนฐานของ OpenGL  
 เรียกใช้ OpenGL ด้วย Android  
 การสร้าง Shapes และ Textures  

 
กำรใช้งำน Preferences  

 ท าความรู้จักกับ Preferences  
 การสร้าง List Preferences  
 การสร้าง Checkbox Preferences  
 การสร้าง EditText Preference  
 การใช้งาน Preference Category  

 
ใช้งำน Widgets  

 โครงสร้างของ Widgets  
 การสร้างและใช้งาน Widget  
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วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 
กำรค้นหำข้อมูล  

 ท าความรู้จักกับ Android Search  
 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Activities และ Search Key  
 การใช้งาน Suggestion Provider  
 ใช้งาน Action Keys และการค้นหาข้อมูลเฉพาะส าหรับโปรแกรม  

 
กำรใช้งำนระบบจอสัมผัส  

 รู้จักกับ MotionEvents และวิธีการใช้งาน  
 การออกแบบและเรียกใช้งาน Multi-Touch ของจอ  
 ใช้งาน Gestures ส าหรับการเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ  

 
กำรขำยโปรแกรมใน Android Market  

 เตรียมตัวส าหรับการเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์  
 การเตรียมโปรแกรมส าหรับขาย  
 การอัพโหลดโปรแกรม  
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หลักสูตรฝึกอบรม  Android Application Development (AAD) 

29 ตุลาคม  2555  เนื้อหา  
8.30 - 10.30 เริ่มต้นพัฒนำโปรแกรมบนระบบปฏิบัติกำร Android 

 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Android SDK 
 การเตรียมตัวและก าหนดค่าต่างๆส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมบน Android 
 เหตุการณ์ต่างๆบน Android Activity 

10.30 - 12.00 กำรใช้งำน Resources, Content Providers และ Intents 
 ท าความรู้จัก Resources ของ Android 
 การใช้งาน Resources ทั่วไป 
 การใช้งาน Raw Resource 
 สร้างและใช้งาน Arbitrary Resources 
 การใช้งาน Assets 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 กำรใช้งำน Content Providers 

 การสร้างและเรียกใช้งานฐานข้อมูลบน SQLite โดยตรง 
 การใช้งานฐานข้อมูล SQLite ผ่าน Content Provider  

14.30 - 16.30  การเรียกใช้งาน Content Providers เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  

 การใช้งานข้อมูลบน Android เช่น Contacts และ Call List 
 30 ตุลาคม 2555 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 กำรใช้งำน Intents  

 ท าความเข้าใจกับ Intents  
 ใช้ Intent เพ่ือโทรออก  
 การใช้ Intent เพ่ือเปิดเวบ  
 การใช้ Intent เพ่ือเปิด map  

10.30 - 12.00 กำรสร้ำงหน้ำจอและใช้งำนคอนโทรลของ Android  
 การใช้คอนโทรลทั่วไปของ Android  
 การใช้คอนโทรลพิเศษของ Android  
 การใช้งาน Layout Managers เพ่ือจัดวางหน้าจอ  
 ท าความเข้าใจและใช้งาน Adapter เพ่ือแสดงข้อมูลในคอนโทรล  

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
13.00 - 14.30 

กำรใช้งำน Menus และ Dialogs  
 การใช้งานเมนูของ Android  
 การใช้งานเมนูแต่ละประเภท  
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14.30 - 16.30  

 เรียกใช้เมนูจาก XML ไฟล์  
 Dialog ของ Android  
 ใช้งานและจัดการ Dialogs  

 
31 ตุลาคม 2555 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ  

 ท าภาพเคลื่อนไหวด้วย Frame Animation  
 ใช้งาน Layout Animation  
 ใช้งาน View Animation  

10.30 - 12.00 ระบบควำมปลอดภัยและกำรใช้งำนแมพกับระบบระบุตำแหน่ง  
 ท าความรู้จักกับระบบความปลอดภัยบน Android  
 จัดท าการตรวจสอบ Security แบบ Runtime  
 เรียกใช้งานแมพและการระบุต าแหน่ง  
 การสร้าง Overlay Map  

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 กำรสร้ำงและเรียกใช้งำน Services 

 เรียกใช้งาน HTTP Services  
 ติดต่อสื่อสารด้วย Interprocess  
 การเขียนและเรียกใช้งาน Local Service  
 การเขียนและเรียกใชงาน Remote Service  

14.30 - 16.30 กำรใช้งำนกล้องและระบบกำรโทรศัพท์  
 ใช้งาน Media APIs  
 การเล่นเพลงและวีดีโอ  
 การอัดเพลงและวีดีโอ  
 การเรียกใช้งานกล้องของ Android  
 การรับและส่ง SMS  
 การส่ง email  

1  พฤศจิกายน 2555 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 เขียนโปรแกรมแบบ 3 มิติด้วย OpenGL  

 พ้ืนฐานของ OpenGL  
 เรียกใช้ OpenGL ด้วย Android  

10.30 - 12.00  การสร้าง Shapes และ Textures  
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12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 กำรใช้งำน Preferences  

 ท าความรู้จักกับ Preferences  
 การสร้าง List Preferences  
 การสร้าง Checkbox Preferences  
 การสร้าง EditText Preference  
 การใช้งาน Preference Category  

 
14.30 - 16.30 ใช้งำน Widgets  

 โครงสร้างของ Widgets  
 การสร้างและใช้งาน Widget  

2  พฤศจิกายน 2555 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 กำรค้นหำข้อมูล  

 ท าความรู้จักกับ Android Search  
 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Activities และ Search Key  

10.30 - 12.00  การใช้งาน Suggestion Provider  
 ใช้งาน Action Keys และการค้นหาข้อมูลฌฉพาะส าหรับโปรแกรม  

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 กำรใช้งำนระบบจอสัมผัส  

 รู้จักกับ MotionEvents และวิธีการใช้งาน  
 การออกแบบและเรียกใช้งาน Multi-Touch ของจอ  
 ใช้งาน Gestures สาหรับการเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ  

14.30 – 16.30  กำรขำยโปรแกรมใน Android Market  
 เตรียมตัวส าหรับการเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์  
 การเตรียมโปรแกรมสาหรับขาย  
 การอัพโหลดโปรแกรม  
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กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  31  คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 % 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85% 

วิธีกำรประเมิณ 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมิณโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้ 

 
 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร Android Application Development (AAD)  จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  31  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  137,450 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
137,450 บำท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  84,000  บาท   
   ค่าใช้สอย  40,950  บาท 
   ค่าวัสดุ   12,500  บาท 
   รวม            137,450 บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.68  คิดเป็นร้อยละ  93.55   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   31  คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำ

ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่
ใน   ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.55  คิดเป็นร้อยละ 90.97  
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.54  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.51 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.11    
 
 
 
 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร  Android Application Development (AAD) 



หลกัสูตร Android Application Development (AAD) 14 

 

 
 
 
 

 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Android 
Application Development (AAD) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555             
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  31  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    31   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Android Application Development (AAD) 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  31  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 25 80.65% 
               หญิง 6 19.35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร  Android Application Development (AAD) 
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ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ประเด็นควำมคดิเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร  

15.00  (48.39%) 16.00  (51.61%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.68%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น  

16.00  (51.61%) 15.00  (48.39%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.32%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

21.00  (67.74%) 10.00  (32.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.55%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

17.00  (54.84%) 14.00  (45.16%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.97%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

18.00  (58.06%) 13.00  (41.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.61%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

15.00  (48.39%) 16.00  (51.61%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.68%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.55 (90.97%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้ก่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 31.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

31.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได ้ 

17.00  (54.84%) 14.00  (45.16%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.97%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้ 

18.00  (58.06%) 13.00  (41.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.61%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.53 (90.54%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 

 2. การประสานงาน 
อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 
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 3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

12.00  (38.71%) 19.00  (61.29%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.39  (87.74%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการ
ฝึก มีความเหมาะสม  

19.00  (61.29%) 12.00  (38.71%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.61  (92.26%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

21.00  (67.74%) 10.00  (32.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.55%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.51 (90.11%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

Android Thread and Handler ส าหรับ Thread ในภาษา Java ที่ใช้ส าหรับการพัฒนา
โปรแกรมบน Android จะเป็นการจัดการกับ Process ที่มีมากกว่า 1 Process โดยการท างานของแต่
ล่ะ Thread นั้นจะแยกการท างานกันอย่าสิ้นเชิง ทั้งทรัพยากรหรือตัวแปรที่ถูกสร้างในของแต่ล่ะ 
Thread ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันได้ การท างานของ Thread จะอยู่ในรูปแบบของ Background Process 
นั่นหมายถึงว่าเมื่อสั่งให้ Thread ท างาน Process ของ Thread นั้น ๆ จะท างานจนเสร็จสิ้น แม้ว่า 
Thread อ่ืน ๆ จะถุกให้ส่งท างานพร้อม ๆ กับ Thread นั้น ๆ ก็จะไม่เกี่ยวข้องกัน และแต่ล่ะ Thread ก็
จะท างานของ 
ตัวเองจนเสร็จสิ้น 
 
Thread and Android 
       หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว Thread  จะมีประโยชน์อย่างไรกับการเขียนโปรแกรมบน  Android        
จะยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้เช่น ถ้าเราเคยใช้โปรแกรมพวก LINE ซึ่งเป็นโปรแกรม Chat เรา จะเห็นว่าใน
คราวเดียวกัน เราสามารถคุยกับเพ่ือน ๆ ได้หลายหน้าจอ และเม่ือเราคลิกดาวน์โหลดหลาย ๆ ไฟล์ที่ถูกส่ง
มาให้ จะเห็นว่าเราสามารถคลิกดาวน์โหลดได้หลาย ๆ รายการในคราวเดียวกัน ซ่ึง Process เหล่านี้ล้วน
แต่ใช้ Thread เข้ามาจัดการท างานทั้งสิ้น 
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     และในการเขียนโปรแกรมเพ่ือท างานบน Thread การที่จะเขียนหรือแทรกค าสั่งต่าง ๆ ระหว่างที่ 
Thread ท างานอยู่นั้น จะต้องใช้ Handler เข้ามาจัดการเพ่ือให้ Thread สามารถเรียก Method อ่ืน ๆ 
ได้ (ไม่สามารถแทรกค าสั่งเรียก Method โดยตรงใน Thread ได้) 
 
Thread Syntax 
01.Runnable runnable = new Runnable() { 

02.  
03.public void run() { 

04.  
05.handler.post(new Runnable() { 
06.public void run() { 
07.// Handler thread 
08.// Call method() 

09.  
10.} 
11.}); 
12.} 
13.}; 
14.new Thread(runnable).start(); 
 

ตัวอย่างการสร้าง Method ขื่อว่า runnable ซึ่งท างานแบบ Thread 
Example การสร้าง Thread และแสดง Thread ท างานในแต่ล่ะ Thread 
โครงสร้างของไฟล์ประกอบด้วย 2 ไฟล์คือ MainActivity.java, activity_main.xml 
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activity_main.xml 
01.<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
02.xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
03.android:layout_width="match_parent" 
04.android:layout_height="match_parent" > 
05.  
06.<RadioGroup 
07.android:id="@+id/radioGroup1" 
08.android:layout_width="wrap_content" 
09.android:layout_height="wrap_content" 
10.android:layout_alignParentTop="true" 
11.android:layout_centerHorizontal="true" 
12.android:layout_marginTop="39dp" > 
13.<RadioButton 
14.android:id="@+id/rdo1" 
15.android:layout_width="wrap_content" 
16.android:layout_height="wrap_content" 
17.android:checked="true" 
18.android:text="Red" /> 
19.  
20.<RadioButton 
21.android:id="@+id/rdo2" 
22.android:layout_width="wrap_content" 
23.android:layout_height="wrap_content" 
24.android:text="Blue" /> 
25.  
26.<RadioButton 
27.android:id="@+id/rdo3" 
28.android:layout_width="wrap_content" 
29.android:layout_height="wrap_content" 
30.android:text="Green" /> 
31.  
32.</RadioGroup> 
33.  
34.<Button 
35.android:id="@+id/button1" 
36.style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
37.android:layout_width="wrap_content" 
38.android:layout_height="wrap_content" 
39.android:layout_below="@+id/radioGroup1" 

http://schemas.android.com/apk/res/android
http://schemas.android.com/tools
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40.android:layout_centerHorizontal="true" 
41.android:layout_marginTop="15dp" 
42.android:text="Run Thread" /> 
43.  
44.<TextView 
45.android:id="@+id/textView1" 
46.android:layout_width="wrap_content" 
47.android:layout_height="wrap_content" 
48.android:layout_alignParentTop="true" 
49.android:layout_centerHorizontal="true" 
50.android:layout_marginTop="10dp" 
51.android:text="Select Thread" 
52.android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
53.  
54.<TextView 
55.android:id="@+id/txtResult" 
56.android:layout_width="wrap_content" 
57.android:layout_height="wrap_content" 
58.android:layout_alignParentLeft="true" 
59.android:layout_below="@+id/button1" 
60.android:layout_marginTop="14dp" 
61.android:text="Result" /> 
62.  
63.</RelativeLayout> 
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MainActivity.java 
01.package com.myapp; 
02.  
03.import android.os.Bundle; 
04.import android.os.Handler; 
05.import android.app.Activity; 
06.import android.text.Html; 
07.import android.view.Menu; 
08.import android.view.View; 
09.import android.widget.RadioButton; 
10.import android.widget.TextView; 
11.import android.widget.Button; 
12.import android.graphics.*; 
13.  
14.public class MainActivity extends Activity { 
15.  
16.private Handler handler = new Handler(); 
17.RadioButton rdo1; 
18.RadioButton rdo2; 
19.RadioButton rdo3; 
20.TextView result; 
21.  
22.String resultOut = ""; 
23.  
24.@Override 
25.public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
26.super.onCreate(savedInstanceState); 
27.setContentView(R.layout.activity_main); 
28.  
29.// rdo1 Red 
30.rdo1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rdo1); 
31.rdo1.setTextColor(Color.RED); 
32.// rdo2 Blue 
33.rdo2 = (RadioButton) findViewById(R.id.rdo2); 
34.rdo2.setTextColor(Color.BLUE); 
35.// rdo3 Blue 
36.rdo3 = (RadioButton) findViewById(R.id.rdo3); 
37.rdo3.setTextColor(Color.GREEN); 
38.  



หลกัสูตร Android Application Development (AAD) 24 

 

39.// txtResult 
40.result = (TextView) findViewById(R.id.txtResult); 
41.  
42.// button1 
43.Button btn = (Button) findViewById(R.id.button1); 
44.btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
45.public void onClick(View v) { 
46.// Perform action on click 
47.if (rdo1.isChecked()) { 
48.startProgress("RED"); 
49.} else if (rdo2.isChecked()) { 
50.startProgress("BLUE"); 
51.} else if (rdo3.isChecked()) { 
52.startProgress("GREEN"); 
53.} 
54.} 
55.}); 
56.  
57.} 
58.  
59.public void startProgress(final String color) { 
60.  
61.Runnable runnable = new Runnable() { 
62.  
63.public void run() { 
64.  
65.final String threadColor = color; 
66.  
67.for (int i = 0; i <= 10; i++) { 
68.final int value = i; 
69.try { 
70.Thread.sleep(2000); 
71.} catch (InterruptedException e) { 
72.e.printStackTrace(); 
73.} 
74.handler.post(new Runnable() { 
75.public void run() { 
76.// Handler thread 
77.String curThread = "<br><font color='" 
78.+ threadColor.toString() + "'>Thread <b>" 
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79.+ threadColor.toString() + "</b>" 
80.+ ": Process i=" + value + "</font>"; 
81.resultOut = resultOut + curThread; 
82.result.setText(Html.fromHtml(resultOut)); 
83.} 
84.}); 
85.} 
86.} 
87.}; 
88.new Thread(runnable).start(); 
89.} 
90.  
91.@Override 
92.public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
93.getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 
94.return true; 
95.} 
96.  
97.} 
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Screenshot 
 

 
 
สร้าง Application บน Android ประกอบด้วย Radio 3 ตัว ซึ่งแสดงสี Red, Blue และ Green 
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ทดสอบให้คลิกดังนี้ 
- Red -> Run Thread 
- Blue -> Run Thread 
- Green -> Run Thread 
 
 
ค ำอธิบำย 

01.for (int i = 0; i <= 10; i++) { 
02.final int value = i; 
03.try { 
04.Thread.sleep(2000); 
05.} catch (InterruptedException e) { 
06.e.printStackTrace(); 
07.} 
08.handler.post(new Runnable() { 
09.public void run() { 
10.// Handler thread 
11.String curThread = "<br><font color='" 
12.+ threadColor.toString() + "'>Thread <b>" 



หลกัสูตร Android Application Development (AAD) 28 

 

13.+ threadColor.toString() + "</b>" 
14.+ ": Process i=" + value + "</font>"; 
15.resultOut = resultOut + curThread; 
16.result.setText(Html.fromHtml(resultOut)); 
17.} 
18.}); 
19.} 
 
และจาก Code ของ Java จะเห็นว่าในแต่ล่ะ Thread จะ Loop ข้อมูลจาก 0-10 โดยในแต่ล่ะ Loop 
จะ Sleep หรือหยุดประมาณ 2 วินาที ดังนั้นในข้างต้นเราได้คลิก Thread 3 ครั้ง ซึ่งจะเกิด Thread 3 
รายการ จึงได้ผลลัพธ์ดังภาพ ซึ่งแต่ล่ะ Thread จะทง านของตัวเองจนเสร็จสิ้น  
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