
 

 

 

คู่มือการตดิต้ังและใช้งาน 

ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
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ค ำน ำ 

 

มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ร่วมกับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  และส ำนั กงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ได้จัดท ำ 
ระบบ e-Learning ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกำสมหำมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554 (eDLTV ระดับประถมศึกษำ) มีเนื้อหำรวม 8 สำระวิชำ  
ในระดับประถมศึกษำ 1 – 6 ประกอบด้วย ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี 
นำฏศิ ลป์  ทั ศนศิลป์ ) สุ ขศึกษำ สั งคมศึ กษำและประวัติ ศำสตร์  กำรงำนอำชีพและเทคโน โลยี  
โดยน ำส่วนประกอบของเนื้อหำกำรสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงำน ใบควำมรู้ มำแปลงเป็น
ข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่ำงไกลและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสจะได้มีโอกำสศึกษำเพ่ิมเติมควำมรู้ในระดับประถมศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษำทั่วประเทศที่มีจ ำนวนกว่ำ 20,000 แห่ง จะได้มีโอกำสน ำมำใช้เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน สอนเสริม ลดปัญหำขำดแคลนครู ช่วยเหลือครูสอนไม่ตรงวิชำเอก เป็นต้น 

จำกควำมร่วมมือข้ำงต้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้สนับสนุนงบประมำณประจ ำปี 2555 
ในกำรน ำเนื้อหำกำรสอนระดับประถมศึกษำจำกโรงเรียนวังไกลกังวล มำใส่ในระบบ eDL-Square จนเกิดเป็น
ระบบ e-Learning ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554 (eDLTV ระดับประถมศึกษำ) ขึ้น 

 ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษำให้บริกำรแก่บุคคลทั่วไปสำมำรถเรียกใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.dlf.ac.th/ และสำมำรถน ำมำใช้งำนภำยในสถำนศึกษำ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ (ใช้งำนแบบ off-line) 

 คณะท ำงำนโครงกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรติดตั้งและใช้งำนระบบ eDLTV ระดัประถมศึกษำ นี้ 
จะช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถใช้งำนระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษำนี้ได้สะดวก 
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บทที่ 1  ระบบ eDLTV คืออะไร       หน้ำ 1 - 5 

1) ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษำ - ระดับมัธยมศึกษำ 
2) ระบบ eDLTV เพ่ือพัฒนำอำชีพ 

 
บทที่ 2 สื่อบนระบบ eDLTV ประถมศึกษำ     หน้ำ 6 - 12 

1) สำระกำรเรียนรู้ และหน่วยกำรเรียน 
2) ส่วนประกอบของเนื้อหำใน 1 คำบ 
3) กำรค้นหำสื่อที่ต้องกำร 
4) กำรปิดสื่อเมื่อสิ้นสุดกำรรับชม 
5) กลับสู่สำรบัญบทเรียน และกลับสู่หน้ำหลัก 
6) โปรแกรมท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้งำนระบบ eDLTV  

 
บทที่ 3 ระบบ eDLTV บนฮำร์ดดิสก์ เพื่อลดปัญหำกำรเรียกชมล่ำช้ำ   หน้ำ 13 - 24 

1) กำรใช้งำนระบบ eDLTV บนฮำร์ดดิสก์ 
2) ระบบ eDLTV บนฮำร์ดดิสก์ ต้องมีอุปกรณ์ใดบ้ำง 
3) เครือข่ำยเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรียน 
4) วิธีกำรส ำเนำระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษำให้แก่โรงเรียน 
5) วิธีเปิดใช้งำนระบบ eDLTV 
6) กำรก ำหนดให้ระบบ eDLTV ท ำงำนได้บนระบบปฏิบัติกำร Windows 7 
7) หำกครูต้องกำรส ำเนำระบบ eDLTV เฉพำะวิชำที่ต้องกำรได้หรือไม่? (ไม่ส ำเนำทั้งหมด  1 TB) 
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 Q1: กำรเปิดใช้งำนระบบ eDLTV แบบ off-line เมื่อคลิก Server2Go.exe แล้วระบบจะ 
 shutdown ระบบ และไม่สำมำรถใช้งำนระบบได้  แก้ไขปัญหำอย่ำงไร? 

 Q2: ระบบ eDLTV ในบำงวิชำ - บำงเรื่อง จะมีเสียงเบำมำก ควรท ำอย่ำงไร? 

 Q3: กำรส ำเนำระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษำ จะพบปัญหำอะไรบ้ำง? 

 Q4: ครูต้องกำรค้นสื่อที่ต้องกำร ท ำได้อย่ำงไร? 
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ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(http://edltv.net/) 

 การจัดการศึกษาในประเทศไทยในหลายส่วนยังประสบปัญหาในเรื่องของความทั่วถึง เท่าเทียม 
และคุณภาพ โรงเรียนในชนบทส่วนใหญ่ขาดแคลนครูผู้สอน ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูคนเดียวต้องสอนหลาย
วิชา-หลายชั้นเรียน ครูจบการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่ต้องสอน ไม่มีความช านาญในวิชาที่สอน จึงยากที่จะท า
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 แต่ประเทศไทยโชคดีท่ีมีโครงการที่ดีคือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV 
: DLTV) จากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ช่วยประเทศไทยมาหลายปีแล้ว จากการส ารวจโรงเรียนพบว่า นักเรียน
เรียนไม่ทัน ครูต้องการบทเรียนมาทบทวน ครูต้องการสื่อมาใช้ในห้องเรียนสอนคละชั้น จึงมาวิเคราะห์จะ
แก้ปัญหาอย่างไรดี 

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้
ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าระบบ อีดีแอลทีวี (eDLTV : Electronic Distance Learning 
Television) ขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

 ระบบ eDLTV เป็นสื่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ไปจนถึง ปวช. และ ปวส. โดยเนื้อหาวิชาสามญัมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล และเนื้อหาวิชาชีพ
จากวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วย (1) วิดีโอคลิปการสอน (2) สไลด์บรรยายรูปแบบพาว
เวอร์พอยต์ (PowerPoint) ที่ครูใช้ในการเรียนการสอน (3) ใบความรู้ และใบงาน (4) แบบฝึกหัด ฯลฯ  

 ระบบ eDLTV ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ 
http://edltv.net/ และสามารถน ามาใช้งานภายในสถานศึกษา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบ off-line ได้ 

1) ระบบ eDLTV ระดบัประถมศึกษา - ระดบัมัธยมศึกษา 

 เนื่องด้วยโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล และประสบปัญหาขาดแคลนครู หรือ ครูสอนไม่ตรง
วิชาเอก หลายโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 
คอือะไร? 1. ระบบ 



คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ eDLTV ระดับประถมศกึษา 2 

 

 ในปี พ.ศ. 2550 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดท าระบบ e-Learning ของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา) และในปี พ.ศ. 2554 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จัดท าระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
(ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา) โดยเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://edltv.net/ 

 เป้าหมายของโครงการเพ่ือเผยแพร่ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาให้แก่ครู 
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้  โรงเรียนทั่วประเทศ
สามารถใช้ระบบ eDLTV เพ่ือลดปัญหาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาขาดแคลนครูที่มี
วุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา ปัญหาขาดแคลนครูท าให้ครูต้องสอนหลายวิชา ปัญหาขาดแคลนสื่อการสอน 
ปัญหาการฝึกทักษะ เป็นต้น 

2) ระบบ eDLTV เพือ่พฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 ในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดท า
ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) ขึน้ โดยระบบที่จัดท าขึ้นในโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหาสอน
วิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ านวน 1,365 เรื่อง (ประมาณ 70 อาชีพ) อาทิ ครัวการอาชีพ
วังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ ผู้ใช้สามารถใช้งานในรูปแบบ on-line 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.vec.go.th/ หรือใช้งานในรูปแบบ off-line ภายในโรงเรียน 
โดยบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) หรือ external harddisk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาต
ให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
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ระดบัประถมศกึษา 
 

ระดบัมธัยมศกึษา 
 

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียน 
วังไกลกังวล ประมาณ 4,675 ชั่วโมง 
ใน 6 สาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย, 
ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และ  
สุขศึกษาฯ มีสื่อจ านวน 30,302 ชิ้น 
[ขนาด 594 GB] 

 วีดิทัศน์     15,287 ชิ้น 

 สไลด์   4,738 ชิ้น 

 ใบความรู้    5,727 ชิ้น 

 ใบงาน  2,369 ชิ้น 

 แบบทดสอบ   1,302 ชิ้น 

 สื่ออ่ืนๆ     339 ชิ้น 
 

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียน 
วังไกลกังวล ประมาณ 4,978 ชั่วโมง  
ใน 8 สาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย, 
ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์,  
คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษาฯ, 
ศิลปะ (ดนตรี, ทัศนศิลป์) และการงาน
อาชีพฯ (คอมพิวเตอร์,งานบ้านฯ) 
มีสื่อจ านวน 36,661 ชิ้น [ขนาด 990 GB] 

 สื่อวีดิทัศน์       20,638 ชิ้น 

 สื่อสไลด์บรรยาย 4,458 ชิ้น 

 สื่อใบความรู้     10,935 ชิ้น 

 แบบทดสอบ         630 ชิ้น 
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จดุเด่นของระบบ eDLTV 

 ระบบ eDLTV มีความสะดวกในการเผยแพร่วงกว้างด้วย extrernal harddisk ที่มีราคาถูกลง
เรื่อยๆ หน่วยงานใดๆ สามารถให้บริการส าเนาได้ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ระบบ eDLTV 

 ผู้เรียนเลือกชมวิดีโอคลิปการสอน หรือหยุดภาพ หรือเล่นซ้ า ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการ 

 ผู้ใช้สามารถค้นหาบทเรียนที่ต้องการเรียนได้ง่ายด้วยการค้นหา (search) และค าส าคัญ (keyword)  

 เนื้อหาใน eDLTV ที่เป็นวิดีโอคลิปการสอน ความยาว 50 นาที หรือ 1 คาบนั้น จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3-4 ตอน มีค าอธิบายเนื้อหาของวิดีโอคลิปการสอน เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกดู และดาวน์
โหลดได้ไว เพราะไฟล์วิดีโอมีขนาดเล็กใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท
โฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) ได้ 

 โรงเรียนสามารถเลือกใช้ระบบ eDLTV ในแบบออฟไลน์ (ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยเลือกใช้
ระบบ eDLTV บนฮาร์ดดิสก ์โดยน ามาใช้ในห้องเรียนได้ โดยการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
โปรเจ็คเตอร์หรือจอโทรทัศน์ 

 

 

เพือ่พฒันาอาชพี 
 

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหา 
เกี่ยวกับวิชาชีพ 70 อาชีพ จาก
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
รวม 1,365 เรื่อง เช่น  
ครัวการอาชีพวังไกลกังวล  
เสื้อสมัยนิยม ปักสวยด้วยมือ และ
การนวดแผนไทย ฯลฯ 
มีสื่อจ านวน 5,204 ชิ้น 
[ขนาด 189 GB] 

 สื่อวีดิทัศน์      3,957 ชิ้น 

 สื่อสไลด์บรรยาย    239 ชิ้น 

 สื่อใบความรู้      1,008 ชิ้น 
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ตวัอยา่งสือ่บนระบบ 
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ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล ใน 8 สาระ
วิชา ระดับประถมศึกษา 1 – 6 ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ 
(ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สุขศึกษา สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
เผยแพร่ทาง URL http://edltv.dlf.ac.th/ 

1) สาระการเรียนรู้ และหน่วยการเรียน 

 หน้าหลักของระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา จะเห็นหน้าจอแสดงสาระการเรียนรู้ทั้งหมดที่
จัดท าขึ้น โดยเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษา ตัวอย่างดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประถมศกึษา 2. ส ือ่บน

ระบบ 

 
รูปแสดงหน้าหลกัของระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา (http://edltv.dlf.ac.th/) 
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สามารถอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ดังนี้  

1. สัญลักษณ์แทนสาระการเรียนรู้ (แนวตั้ง) จะเป็นชื่อวิชาต่างๆ เรียงล าดับไปในแนวตั้ง จ านวน 11 
วิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ งานบ้าน-ประดิษฐ์-เกษตร ดนตรี-นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์  

2. สัญลักษณ์แทนระดับชั้น  จะปรากฏอยู่ในรูป icon ของแต่ละวิชา เรียงกันอยู่ในลักษณะแนวนอน 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยปรากฏเป็นข้อความคือ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
เรียงล าดับไปในแต่ละรูป icon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อคลิกท่ีสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ จะเห็นสารบัญหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล ตัวอย่างวิชาภาษาไทย ประถม 2 จะมีเนื้อหาการสอน
แบ่งออกเป็น 12 หน่วยการเรียน ได้แก่ การอ่าน, การเขียน, การฟัง-ดู-พูด, หลักภาษา, วรรณคดี, 
วรรณกรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
รูปแสดงการเลือกสาระการเรียนรู้ 
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2) ส่วนประกอบของเนือ้หา ใน 1 คาบ 

 เมื่อคลิกเลือกหน่วยที่ต้องการ (เช่น หลักภาษา) จะพบเนื้อหาของหน่วยการเรียนนั้น โดยด้านบน
จะแสดงชื่อหน่วยการเรียน ชื่อเรื่อง (เช่น หลักภาษา - มาตราตัวสะกด) ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแสดงสารบัญหน่วยการเรียน 

 
รูปแสดง ส่วนประกอบของเนือ้หา ในแต่ละคาบเรียน 

หน่วย - เรือ่ง ทีเ่ลอืก 

วดีทิัศนค์าบนี ้
แบง่เป็น 3 - 4 ตอน 

เรือ่งตา่งๆ ของคาบนี ้
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 ในแต่ละหน่วยการเรียน จะมีหลาย "เรื่อง" แสดงในแถบด้านซ้ายของหน้าจอ ได้แก่ มาตรา
ตัวสะกด แม่ ก กา, แม่กก เป็นต้น 

 ในแต่ละเรื่อง จะมีหลาย "คาบ" ได้แก่ คาบที่ 1, คาบท่ี 2, คาบที่ 3 

 ในแต่ละคาบ จะมีวีดิทัศน์ เป็นรูปฟิล์มสีฟ้าขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น 2 - 4 ตอน และระบุ
รายละเอียดของวีดิทัศน์แต่ละตอน ทัง้นี้ วีดิทัศน์จัดท าเป็นไฟล์รูปแบบ MPEG4/H.264  

 เมื่อคลิกวีดิทัศน์ที่ต้องการ จะมีหน้าจอวีดิทัศน์ปรากฏขึ้นมาให้ชม ท่านสามารถเลือกวีดิทัศน์ให้
เดินหน้าหรือย้อนกลับไปยังช่วงที่ต้องการ และสามารถขยายหน้าจอวีดิทัศน์ได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนเนื้อหาที่ปรากฏบริเวณด้านขวาของหน้าจอนั้น คือเนื้อหาเพิ่มเติมของบทเรียนในคาบนั้นๆ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละคาบ ประกอบด้วย  

 สไลด์บรรยาย (presentation) ที่ครูผู้สอนใช้บรรยายประกอบการสอน จัดท าเป็นไฟล์รูปแบบ 
htm ที่สามารถแสดงผลได้เช่นเดียวกับ presentation ซึ่งสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Slide 
Show ที่มุมด้านขวาล่างของจอเพ่ือให้แสดงผลในจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของการน าเสนอ 
Presentation ได้ และจัดท าเป็นไฟล์รูปแบบ pdf  เพ่ือใช้เป็นใบความรู้ ให้ download 
แฟ้มข้อมูลไปใช้งานได้ 

 ใบความรู้  ในรูปแบบ PDF เพ่ืออ่านศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์ (Print) เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนได้ 

 ใบงาน  ในรูปแบบ PDF ที่สามารถอ่านเนื้อหาเพ่ิมเติม และท าแบบฝึกหัดได้ในแต่ละบทเรียน  
โดยการพิมพ์ (Print) เป็นเอกสารใบงานได้ 
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3) การค้นหาส่ือที่ต้องการ 
 ครูผู้สอนสามารถค้นหาสื่อบนระบบ eDLTV ทีต่้องการได้ โดยใส่ค าที่ต้องการในช่อง "ค้นหา" เช่น
ต้องการค้นหาสื่อเรื่อง "บวก" จะแสดงสื่อที่ต้องการ ได้แก่ นิทานอ่านสนุกนับจ านวนบวก, การบวกพาเพลิน, 
ฝึกคิดลองท า "การบวกเลข" เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ครูผู้สอนค้นหาจากไฟล์สรุปรายการสื่อของระบบ eDLTV ซึ่งเป็นไฟล์ PDF จึงสามารถค้นหาเรื่อง
ที่ต้องการจาก search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแสดง การค้นหาส่ือท่ีต้องการ เช่น "บวก" 

  
ค้นหาไฟล์สรุปรายการส่ือของระบบ eDLTV เช่น "บวก" 
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4) การปิดส่ือเมื่อส้ินสุดการรับชม 
เมื่อต้องการปิดสื่อ ก็เพียงแค่คลิกท่ีรูปกากบาทที่มุมขวาบนของหน้าต่างนั้นๆ ควรปิดสื่อที่ไม่

ต้องการชมแล้วทุกครั้ง ก่อนเลือกเปิดสื่อชิ้นใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้เสถียรยิ่งขึ้น 

 

5) กลบัสู่สารบัญบทเรียน และกลบัสู่หน้าหลกั 

หากท่านต้องการกลับสู่สารบัญบทเรียน ก็สามารถคลิกที่ “กลับสู่สารบัญบทเรียน” บริเวณ
ด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วจะกลับมาที่หน้าสารบัญหน่วยการเรียนรู้อีกครั้ง 

และหากต้องการกลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ eDLTV ก็เพียงคลิกท่ีค าว่า “หน้าหลัก” ที่เมนู
ด้านบนของหน้าจอ จะสามารถกลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ได้ทันที 
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6) โปรแกรมที่จ าเป็นต่อการใช้งานระบบ eDLTV  
 ก่อนการเริ่มใช้งานระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา ยังมีขั้นตอนที่ส าคัญ นั่นคือ การติดตั้ง
โปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน หรือโปรแกรมท่ีใช้เปิดสื่อต่างๆ ในระบบ eDLTV จ านวน 2 โปรแกรมคือ 

ชนิดของสื่อ โปรแกรมท่ีใช้เปิดสื่อ 

วีดิทัศน์ หรือ Video Plug-in Flash Player Version 9 ขึ้นไป 

ใบความรู้  Acrobat Reader 
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 หลายโรงเรียนยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่สูงมากนัก หากเรียกใช้งานระบบ eDLTV ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนจะประสบปัญหาเรียกชมวีดิทัศน์ล่าช้า (ภาพกระตุก ชมไม่ต่อเนื่อง) จึงมี
ทางเลือกให้โรงเรียนสามารถใช้งานระบบ eDLTV แบบออฟไลน์ โดยครูสามารถส าเนาระบบ eDLTV บน
ฮาร์ดดิสก ์แล้วเรียกใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองภายในโรงเรียนได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) การใช้งานระบบ eDLTV บนฮาร์ดดสิก์ 

 ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานโดยผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  
แล้วแสดงผ่าน Projector หรอื TV (ผู้เรียนดูพร้อมกัน)  

2) ระบบ eDLTV บนฮาร์ดดสิก์ ต้องมีอุปกรณ์ใดบ้าง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 Harddisk ขนาด 500 GB - 1 TB (ราคา 2,500 - 4,700 บาท)  

 Projector หรือ TV  
(พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ TV ได้แก่ HDMI, TV-out) 

 
3. ระบบ             บนฮาร์ดดสิก์ 

เพ ือ่ลดปญัหาการเรยีกชมล่าชา้ 
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 หากโรงเรียนเลือกใช้งานระบบ eDLTV บนฮาร์ดดิสก์ จะเรียกใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้สอนแล้วแสดงผ่าน Projector หรือ TV (ผู้เรียนดูพร้อมกัน) ครูผู้สอนจะเรียกใช้งานสื่อเพียงคนเดียว แล้ว
แสดงให้แก่ผู้เรียนทั้งห้องเรียน  

3) เครือข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรียน 

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รว่มกับ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้จัดท า
ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา ซึ่งได้อนุญาตเผยแพร่ระบบ eDLTV ประถมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของ
ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ eDLTV นี้  

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จะให้บริการท าส าเนาระบบ eDLTV รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ระบบ eDLTV 
ให้แก่โรงเรียนที่สนใจ โดยโรงเรียนติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ใกล้โรงเรียน (ดูรายละเอียดติดต่อ
ที ่http://edltv.net/ หรือสอบถามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ทางโทรศัพท์  
0 2564 7000 ต่อ 81813, 81818, 81836) หรือ email: edltv@nstda.or.th   

 ดังนั้น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จะประสานงานระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือเผยแพร่ระบบ eDLTV 
ประถมศึกษานี้ให้แกโ่รงเรียนทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ eDLTV นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏท่ัวประเทศ ให้บริการส าเนาระบบ eDLTV 

(ดรูายละเอียดติดต่อได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://edltv.net/)  
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4) วิธีการส าเนาระบบ eDLTV ระดบัประถมศึกษาให้แก่โรงเรียน 

 โรงเรียนที่ต้องการใช้งานระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา ต้องจัดเตรียม external harddisk 
ขนาด 1.5 TB แล้วติดต่อขอส าเนาระบบ eDLTV จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ดูรายละเอียดติดต่อที่ http://edltv.net/ หรือสอบถามโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริฯ ทางโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81813, 81818, 81836)  

 ระบบ eDLTV ประถมศึกษาจะจัดเก็บในโฟลเดอร์ชื่อว่า eDLTV-Primary จะมีจ านวนสื่อจ านวน 
36,661 ไฟล์ และมีขนาดใหญ่มาก [ขนาด 990 GB] จึงท าให้ใช้เวลานานในการส าเนาประมาณ 6 ชั่วโมง
ติดต่อกัน หลังจากโรงเรียนส าเนาระบบ eDLTV ประถมศึกษา (โฟลเดอร์ eDLTV-Primary) แล้ว จะมี
ไฟล์ server2go.exe ในโฟลเดอร์ดังกล่าว เมื่อดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ server2go.exe จะเรียกระบบ eDLTV 
ให้ท างานอัตโนมัติ  กรุณารอสักครู่ คอมพิวเตอร์จะเปิด Browser IE (internet explorer) ขึ้นมา  แล้วเข้า
สู่เว็บไซต์ระบบ eDLTV ต่อไป 

 ระบบ eDLTV สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ส โดยติดตั้ง
เฉพาะโปรแกรมที่จ าเป็นเพ่ือเปิดสื่อต่างๆ เช่น โปรแกรม flash player เพ่ือเปิดสื่อวีดิทัศน์, โปรแกรม 
Acrobat Reader เพ่ือเปิดสื่อสไลด์ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ eDLTV ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม MySql และโปรแกรม Apache บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จัดท าเป็น package 
พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเพียงส าเนา (copy) โฟลเดอร์ของระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา 
(ชื่อโฟลเดอร์ eDLTV-Primary) มาไว้ที่ฮาร์ดดิสด์ก็สามารถใช้งานได้ทันที 

5) วิธีเปิดใช้งานระบบ eDLTV 

 การใช้งานระบบ eDLTV บน harddisk นี้ ผู้สอนจะใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แล้วแสดงผ่าน 
Projector หรือ TV (ผู้เรียนดูพร้อมกัน) โดยครูผู้สอนจะเรียกใช้งานสื่อเพียงคนเดียว แล้วแสดงให้แก่ผู้เรียน
ทั้งห้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

          

หากใช้งานจาก external harddisk  
ครูผู้สอนจะเรียกใช้งานส่ือเพียงคนเดียว แล้วแสดงให้แก่ผู้เรียนท้ังห้องเรียน 
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วิธีเปิดใช้งานระบบ eDLTV ดังนี้ 
1. เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ท่ีมีระบบ eDLTV กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เปิดฮาร์ดดิสก์ที่มีระบบ eDLTV 
3. เปิดโฟลเดอร์ eDLTV-Primary 
4. คลิกเลือกโปรแกรม Server2Go.exe เพ่ือเรียกใช้งานระบบ eDLTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. จากนั้นโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะเปิดระบบ eDLTV ขึ้นมาอัตโนมัติ แล้วระบบ 

eDLTV อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน 
6. หลังจากใช้งานระบบ eDLTV เรียบร้อย ให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะท าให้

ระบบ eDLTV ปิดอัตโนมัติ (แสดงรูป shutdown eDLTV-P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลงัจากดบัเบิลคลิก Server2Go  

โปรแกรม IE จะเปิดระบบ eDLTV อัตโนมติั 

 
เปิดโฟลเดอร์ eDLTV-Primary 

 
ดับเบิลคลิก Server2Go.exe แล้ว IE จะเปิด eDLTV อัตโนมติั 

 
เม่ือปิดโปรแกรม IE 

จะ shutdown ระบบ eDLTV อัตโนมติั 
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6) การก าหนดให้ระบบ eDLTV ท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 

 เนื่องด้วยระบบ eDLTV แบบออฟไลน์ (บนฮาร์ดดิสก์) พัฒนาให้ท างานได้ดีบนระบบปฏิบัติการ 
Windows XP และปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 จึงท าให้พบ
ปัญหาเรียกใช้งานระบบ eDLTV แล้วจะ shut down เองทันที 

 ดังนั้น ผู้ใช้ต้องก าหนดให้ระบบ eDLTV ท างานได้ดีบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ดังนี้ 
1. เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ท่ีมีระบบ eDLTV กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดฮาร์ดดิสก์ที่มีระบบ eDLTV 
2. เปิดโฟลเดอร์ eDLTV-Primary แล้วคลิกขวาที่โปรแกรม Server2Go.exe  
3. จากนั้น คลิกเลือก Properties แล้วคลิกเลือก Compatibility tab 
4. จากนั้น คลิกเครื่องหมายถูก เลือก Run the program in compatibility mode for : 

"Windows XP (Service Pack 2)" 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ eDLTV ระดับประถมศกึษา 18 

 

7) หากครูต้องการส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะวิชาที่ต้องการได้หรือไม่? (ไม่ส าเนาทัง้หมด  1 TB) 

 เนื่องด้วยระบบ eDLTV จะจัดเก็บสื่อในแต่ละโฟลเดอร์แยกตามหน่วยการเรียน ดังนั้น ครูสามารถ
เลือกส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะรายวิชาที่ต้องการได้ (ไม่ต้องส าเนาระบบ eDLTV ทั้งหมด)  

 ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา จะจัดเก็บสื่อไว้ที่โฟลเดอร์ course โดยจัดเก็บภายใต้ path  
"... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"  ดังนั้น ครูสามารถเลือกส าเนาเฉพาะโฟลเดอร์ของ
วิชา-หน่วยการเรียนที่ต้องการได ้ตัวอย่างเช่น วิชา 

 ภาษาไทยประถม 2 จะมีหน่วยการเรียน 13 หน่วย จะจัดเก็บสื่อใน 13 โฟลเดอร์ (ตั้งแต่โฟลเดอร์
ที่ 18 จนถึงโฟลเดอร์ที่ 30)  

 หากต้องการเฉพาะเรื่อง "หลักภาษา" ในวิชาภาษาไทย ประถม 2 จะมีเรื่องหลักภาษา 2 หน่วยคือ 
หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 11 ดังนั้น จึงเลือกส าเนาเฉพาะโฟลเดอร์ที่ 22 และโฟลเดอร์ที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัภาษา 1 

อยู่ทีโ่ฟลเดอรท์ี ่5 

หลกัภาษา 1 
อยู่ทีโ่ฟลเดอรท์ี ่7 

 
ส่ือของระบบ eDLTV จัดเกบ็ภายใต้ path 

"... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses" 
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วิธีการเลือกส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะรายวิชาที่ต้องการ ดังนี้ 
1. คลิกเลือกโปรแกรมติดตั้งระบบ eDLTV ประถมศึกษา (โปรแกรม eDLTV-Primary.exe) 

จะท าการติดตั้งระบบ eDLTV (มีเฉพาะระบบ แต่ไม่มีสื่อต่างๆ)  
2. จากนั้นเปิดระบบ eDLTV (ดัลเบิลคลิก Server2Go.exe) คลิกเลือกวิชา-ชั้น-หน่วย-เรื่องท่ี

ต้องการ จะมีตัวเลขระบุโฟลเดอร์ที่บรรจุสื่อของวิชา-หน่วยการเรียนที่ต้องการ เช่น  

 วิชาภาษาไทย ประถม 2 จะมี 13 หน่วย จึงจัดเก็บสื่อใน 13 โฟลเดอร์ (ตั้งแต่โฟลเดอร์ที่ 
18 จนถึงโฟลเดอร์ที่ 30) 

 หากต้องการเฉพาะเรื่อง "หลักภาษา" ในวิชาภาษาไทย ประถม 2 จะมีเรื่องหลักภาษา 
จ านวน 2 หน่วย (หน่วยที่ 5, หน่วยที่ 11) ดังนั้น จึงเลือกส าเนาเฉพาะโฟลเดอร์ที่ 22 
และโฟลเดอร์ที่ 28   

3. ท าการส าเนาสื่อ เฉพาะวิชา-เรื่องท่ีต้องการ (เฉพาะโฟลเดอร์ที่ต้องการ) ในที่นี้ "หลักภาษา" 
ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ 22 และโฟลเดอร์ 28 แล้วน าไปจัดเก็บในระบบ eDLTV ภายใต้ path ที่
จัดเก็บสื่อคือ  "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบ eDLTV ประถมศึกษา (ต้นทางทีม่ีส่ือครบ 1 TB) 
ส าเนาส่ือ "หลกัภาษา ภาษาไทย ประถม 2" 
โฟลเดอร์ท่ี 22 และโฟลเดอร์ท่ี 28 จาก 
ระบบ eDLTV  ซ่ึงจัดเกบ็ส่ือภายใต้ path 
"... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"  

ระบบ eDLTV ประถมศึกษา (ปลายทาง) 
ส าเนาส่ือเฉพาะวิชา-เร่ืองท่ีต้องการคือ  
โฟลเดอร์ท่ี 22 และโฟลเดอร์ท่ี 28 มาจัดเกบ็ 
ในระบบ eDLTV ปลายทาง ภายใต้ path 
"... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses" 
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8) ใช้งานระบบ eDLTV  จาก flash drive ได้หรือไม่? 

 ระบบ eDLTV สามารถใช้งานจาก flash drive ได้ แต่จะมีสื่อเฉพาะบางวิชา-เรื่องท่ีต้องการ
เท่านั้น และควรใช้ flash drive ขนาด 16 - 32 GB เนื่องจากสื่อของระบบ eDLTV เป็นสื่อวีดิทัศน์ และ 
สื่อ Presentation ซึ่งเป็นสื่อที่มีขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีติดตั้งระบบ eDLTV บน flash drive ดังนี้ 
1. คลิกเลือกโปรแกรมติดตั้งระบบ eDLTV ประถมศึกษา (โปรแกรม eDLTV-Primary.exe) 

จากเมนูด้านซ้าย จะท าการติดตั้งระบบ eDLTV  
2. ในขั้นตอนติดตั้งระบบ eDLTV ให้เลือกติดตั้งบน flash drive 
3. หลังจากติดตั้งระบบ eDLTV แล้ว จะมีเฉพาะระบบ แต่ไม่มีสื่อต่างๆ ดังนั้น ต้องส าเนาสื่อ

เฉพาะวิชา-เรื่องท่ีต้องการ (ส าเนาสื่อใส่ flash drive ตามพ้ืนที่ว่างที่เหลืออยู่) โดยส าเนาไป
จัดเก็บภายใต้ path ที่จัดเก็บสื่อคือ  "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses" 

 

 

 

 
คลิกเลือกโปรแกรมติดตั้งระบบ eDLTV จากเมนู 
(โปรแกรม eDLTV-Primary.exe)  
แล้วเลือกติดตั้งบน flash drive  
จะได้ระบบ eDLTV ท่ีมีแต่ระบบ ไม่มีส่ือ 

 
คลิกเลือกติดตั้งระบบ eDLTV บน flasd drive 

โปรแกรมตดิตัง้ระบบ eDLTV 
(เฉพาะระบบ ทีไ่มม่สี ือ่) 
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9) ปัญหาพบบ่อยของการใช้งานระบบ eDLTV 

Question 1 : การเปิดใช้งานระบบ eDLTV แบบ off-line เมื่อคลกิ Server2Go.exe แล้วระบบ
  จะ shutdown ระบบ และไม่สามารถใช้งานระบบได้  แก้ไขปัญหาอย่างไร? 

Answer 1 :    มีสาเหตุที่เป็นไปได้ 3 สาเหตุ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบ-1 : Path ของระบบ eDLTV ยาวเกินไป 
ควรส าเนาระบบ eDLTV ไว้ที่ฮาร์ดดิสก์  
ที่ไม่อยู่ใน sub floder หลายชั้นเกินไป 

ค าตอบ-2 : Path ของระบบ 
eDLTV จะต้องไม่เป็นภาษาไทย 
ควรส าเนาระบบ eDLTV ไว้ที่
ฮาร์ดดิสก์ โดย sub floder ต่างๆ 
ต้องไม่เป็นภาษาไทย 

ค าตอบ-3 : Compatibility 
เนื่องด้วยระบบ eDLTV offline พัฒนาให้ท างานได้ดี
บนระบบปฏิบัติการ Windows XP  
ผู้ใช้ควรด าเนินการดังนี้ 
1) คลิกขวาที่ Server2Go.exe 
2) แล้วเลือก Properties  
3) คลิกท่ี Compatibility tab 
4) คลิกเลือก Run this program in compatibility 

mode for 
5) เลือกเป็น Windows XP (Service Pack 2) 
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Question 2 : ระบบ eDLTV ในบางวิชา - บางเร่ือง จะมีเสียงเบามาก ควรท าอย่างไร? 

Answer 2 :    ระบบ eDLTV ในบางวิชา - บางเรื่อง จะมีเสียงเบามาก จ าเป็นต้องมีล าโพงแยกต่างหาก
  สามารถเลือกด าเนินการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีที่ 1 (ภาพบน) : ใช้ล าโพงคอมพิวเตอร์ 
ที่มีปุ่มปรับเพ่ิมเสียง - ลดเสียงได้ตามต้องการ 

 

 

วิธีที่ 2 (ภาพขวา) : ใช้สาย Audio ต่อกับ
โทรทัศน์แล้วเพ่ิมเสียง - ลดเสียงจากโทรทัศน์  

วิธีที่ 3 (ภาพล่าง) : ใช้สาย HDMI ต่อกับ
โทรทัศน์แล้วเพ่ิมเสียง - ลดเสียงจากโทรทัศน์ 
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Question 3 : การส าเนาระบบ eDLTV ระดบัประถมศึกษา จะพบปัญหาอะไรบ้าง? 

Answer 3 :    ระบบ eDLTV ประถมศึกษาจะจัดเก็บในโฟลเดอร์ชื่อว่า eDLTV-Primary จะมีสื่อจ านวน 
  36,661 ไฟล์ และมีขนาดใหญ่มาก [ขนาด 990 GB] ท าให้ใช้เวลานานในการส าเนาประมาณ  
  6 - 7 ชั่วโมงติดต่อกัน  

ปัญหาที่มักพบในการท าส าเนาระบบ eDLTV ได้แก่ 

1) ปัญหา : ไฟฟ้าดับ หรือ ไม่สามารถเปิดไฟฟ้า เพื่อท าการส าเนาโดยใช้เวลาประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง
ติดต่อกันได้ 

2) ปัญหา : ส าเนาโดยใช้ค าสั่ง Copy ของระบบปฏิบัติการ Windows มักจะพบปัญหาไม่สามารถส าเนา 
ไฟล์จนครบได้ เมื่อผ่านไป 2 -3 ชั่วโมงมักจะแสดงข้อความผิดพลาดว่าไม่สามารถส าเนาไฟล์ได้ ท าให้ต้อง
เริ่มต้นส าเนาตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้ง สาเหตุมาจาก ไฟล์สื่อบางชิ้นของระบบ eDLTV จะมี path ที่ยาวมาก 
ท าให้ค าสั่ง Copy ของระบบปฏิบัติการ Windows ไม่สามารถส าเนาไฟล์ดังกล่าวได้ 

แนวทางแก้ไข/แนวทางส าเนาระบบ eDLTV ดังนี้ 

1) แนวทางแรก : การส าเนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ จะสามารถส าเนาไฟล์จ านวนมาก  
ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ได้เร็วกว่าการส าเนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 

2) แนวทางสอง : หากส าเนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยเหลือ
ส าเนาไฟล์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โปรแกรม TeraCoy 

3)  แนวทางสาม : การส าเนาโดยใช้วิธี clone harddisk จะท างานได้เร็ว แต่มีข้อจ ากัดคือ ใช้ได้
เฉพาะฮาร์ดดิสก์แบบ internal harddsik แล้วจัดหากล่องใส่ฮาร์ดดิสก์เพ่ิมเติม ซึ่งควรจะจัดซื้อ
กล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณภาพ (ราคาประมาณ 700 บาทข้ึนไป) 

Question 4 :  ครูต้องการค้นส่ือทีต้่องการ ท าได้อย่างไร? 

Answer 4 :  ด าเนินการได้ 3 แนวทางคือ 

1) แนวทางแรก : ครูผู้สอนสามารถค้นหาสื่อบนระบบ eDLTV ที่ต้องการได้ โดยใส่ค าที่ต้องการใน
ช่อง "ค้นหา" เช่นต้องการค้นหาสื่อเรื่อง "บวก" จะแสดงสื่อที่ต้องการ ได้แก่ นิทานอ่านสนุกนับ
จ านวนบวก, การบวกพาเพลิน, ฝึกคิดลองท า "การบวกเลข" เป็นต้น 

2) แนวทางสอง : ค้นหาจากวิชา-ชั้น-เรื่อง จากระบบ eDLTV ซึ่งใช้เวลานานในการค้นหา หรือค้นหาไม่พบ 

3) แนวทางสาม : ค้นหาจากไฟล์สรุปรายการสื่อของระบบ eDLTV ซึ่งเป็นไฟล์ PDF จึงสามารถ
ค้นหาเรื่องที่ต้องการจาก search 
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4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

 

 

 

 
แนวทางสาม : ค้นหาไฟล์สรุปรายการส่ือของระบบ eDLTV เช่น "บวก" 

 

 
แนวทางแรก : ค้นหาส่ือท่ีต้องการจากช่องค้นหา เช่น "บวก" 
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 โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ อาทิ  
1) การขาดแคลนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2) การขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอน โดยเฉพาะรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะ เช่น ศิลปศึกษา 
พลศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ 3) ครูคนเดียวสอนทุกรายวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ดนตรี
นาฏศิลป์ เป็นต้น จึงทําให้คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนไม่ดีพอ 4) ภาระงานอ่ืนๆ ทําให้ครูประสบ
ปัญหาสอนไม่ทัน และ 5) ขาดสื่อการสอนที่จะดึงความสนใจในการเรียนของนักเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดทําระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา แล้วเผยแพร่แบบ on-line ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และอนุญาตให้นําไปใช้งานแบบ off-line ทีส่ะดวกในการใช้งานภายในโรงเรียนได้ และ
ครูผู้สอนของโรงเรียนวังไกลกังวลมีความรู้ความสามารถตรงในสาขาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ระบบ eDLTV 
ระดับประถมศึกษาจึงสามารถนําไปใช้ประกอบการสอนของครู และบรรเทาปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาได้เป็นอย่างมาก 

กรณศึีกษาจากโรงเรียนขนาดเลก็ น า eDLTV ไปใช้ในการสอนคละช้ัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินโครงการจัดอบรมการนําระบบ eDLTV ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้บริหารและครู เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม "สัมมนาประเมินผลการใช้ eDLTV ไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน" เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ได้มีกรณีศึกษาของการนําระบบ eDLTV ไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่
ประสบปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก (ครูจบไม่ตรงวิชาที่สอน) ดังต่อไปนี้ 

1) โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ อ าเภอบางบาล จงัหวัดอยธุยา 

 โรงเรียนได้นํา eDLTV มาใช้แก้ปัญหาสอนไม่ทัน  
ปัญหาขาดแคลนครู และใช้ทบทวนความรู้ โรงเรียนมคีรูน้อย มีแค่ 4 คน  
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบสอนคละชั้น โดยคละชั้นประถม 1  
และประถม 2 อยู่ด้วยกัน ครู 1 คน, นักเรียนประถม 3 และประถม 4  
อยู่ด้วยกัน ครู 1 คน, นักเรียนประถม 5 และประถม 6 อยู่ด้วยกัน ครู 1 คน 

 
4. เลา่ประสบการณ์              
ครูไม่ครบช ัน้ ครูจบไม่ตรงวชิาทีส่อน ครูสอนหลายวชิา-หลายห้องเรยีน 
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 หลังจากนําระบบ eDLTV มาใช้พบว่า eDLTV มีส่วนสําคัญช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี ผลทดสอบทางการศึกษา ONET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนโรงเรียนประชากรรังสฤษภ์ สูงกว่าระดับประเทศท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

 ปัญหาการเรียนการสอนคือ เด็กประถม 1 เพ่ิงมาจากอนุบาล ครูคนเดียวกันสอนคละชั้นทั้งป. 1 
และป. 2 เด็กประถม 1 จะเรียนไม่ทัน ในคาบสุดท้ายเป็นชั่วโมงเติมเต็ม ครจูะนํา eDLTV ไปใช้ โดยเฉพาะ
วิชาภาษาไทยใช้ทั้งหมดเลย นักเรียนนั่งข้างหน้า ครูนั่งข้างหลัง แล้วให้นักเรียนเล่าสรุปว่า เรียนอะไรบ้าง 
เด็กจะแย่งกันตอบว่าเรียนสระอะไร คําอะไร จะมีกระดาษให้นักเรียนเขียน นักเรียนจะแย่งกันเขียน เด็กจะ
สนุกมาก 

 คราวแรกเครียดมาก เพราะครูน้อยจะใช้วิธีวนครูสอนก็ไม่ได้ ต้องสอนคละชั้น เมื่อได้ระบบ 
eDLTV มาใช้คู่กับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า สุดยอดเลย เราสามารถทวนเด็กได้ตลอดเวลา 
หากสอบเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดเกิน 5 คน จะนํามาใช้ทวนกับ eDLTV ในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวัน 

 นักเรียน ป.1 และ ป.2 จะนั่งเรียนคละกัน จะให้เรียนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวลในชั้น ป.2 แล้วตอนเย็นจะนํานักเรียน ป.1 มาทวนด้วย eDLTV ในชั่วโมงเติมเต็ม 
ในภาคเรียนที่ 1 น้องประถม 1 จะเรียนไม่ทันแน่นอน โดยเฉพาะสองเดือนแรก แต่ละวันจะต้องวางแผนให้
นักเรียน ป.1 มาเติมเต็มด้วย eDLTV ในเรื่องใดบ้าง 

 สําหรับนักเรียนระดับชั้นอื่น โรงเรียนใช้การเรียนการสอนจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
และจะมีชั่วโมงเฉพาะสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ให้นักเรียน ป.5 และ ป.6 เป็นชั่วโมงเสริมในวิชาที่เรียนไม่ทัน 
และจะมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

2) โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

 โรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อย มีปัญหาครูไม่ครบชั้น 
และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โรงเรียนมีครู 3 คน ซึ่งเป็นครูวิชาเอก 
ในวิชาเทคโนโลยี และวิชาวิทยาศาสตร์  

 เมื่อนําระบบ eDLTV มาใช้ ผลสอบ ONET เพ่ิมข้ึน 
เกินระดับประเทศในหลายวิชา ระบบ eDLTV ช่วยให้เด็กสนใจ 
การเรียนเพิ่มข้ึน เพราะมีการ์ตูน และช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียน  

 ระบบ eDLTV มี 1 เครื่องในห้องท่ีมี LAN ใช้วิธี share drive โรงเรียนมี Projector จํานวน 2 ตัว 
จะไม่ใช้ eDLTV ครบทุกชั้นเรียน จะใช้ eDLTV เฉพาะวิชาที่ไม่มีครูสอนตรงวิชาเอก เช่น ครูจะสอน
นักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาศาสตร์เอง แล้วให้นักเรียนเรียนวิชาอ่ืนจาก eDLTV  

 ผมสอนนักเรียนระดับ ป.3 และ ป.4 จะเรียนในห้องเดียวกัน แต่คนละฝั่งห้องเรียน นักเรียน ป.3 
เรียนเรียนจาก eDLTV แล้วผมสอนนักเรียน ป.4 จากนั้นจะมาสรุปกับนักเรียน ป.3 หลังจากสอน ป.4 แล้ว 
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 เด็กพิเศษสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจาก eDLTV ได้ เช่น เด็กชายชุติวัติ หวังอาษา เป็นเด็กพิเศษ
ทางการเรียนรู้ ได้เลือกนิทานที่สนใจจาก eDLTV แล้วฝึกเล่านิทานไปร่วมแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองใน
กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนพิเศษทางการเรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ประจําปี 2556 และเด็กชายนวพล บุญประดิษฐ์ เป็นเด็กพิเศษมีความสนใจคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาด้วย
ตนเองจาก eDLTV แล้วไปร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปี 2556  

3) โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 

 โรงเรียนได้รับสื่อ eDLTV ใน external harddisk  
โดยใช้ใน 8 กลุ่มสาระ โดยใช้มากในวิชาวิทยาศาสตร์  
รูปแบบการใช้ eDLTV โดยครูเตรียมการสอนเลือกสื่อที่จะใช้ 
จาก eDLTV ก่อน จะใช้สอนเสริมเตรียมสอบ NT, สอบ ONET 
ใช้สอนกรณีครตูิดราชการ, ครูไม่ถนัดในบางวิชา และใช้ใน 
กิจกรรมชุมนุมวิชาประดิษฐ์ 

 โรงเรียนใช้สื่อ eDLTV เป็นสื่อเสริมร่วมกับสื่ออ่ืนๆ เช่น CAI ที่โรงเรียนได้รับจาก อบจ. สําหรับสื่อ 
eDLTV ครูจะใช้ทั้งใบงาน, ใบความรู้, วีดิทัศน์, สไลด์, แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

 ผลที่เห็นได้ชัด เด็กสนใจเรียนมากขึ้น นักเรียนสนุกมาก ได้เจอเพ่ือนใหม่ เพ่ือนใน eDLTV เหมือน
เพ่ือนในห้องเรียนของเค้า เห็นรอยยิ้ม เหมือนเค้าเป็นส่วนหนึ่ง เป็นห้องเรียนเดียวกัน 

 โรงเรียนมี 6 ห้องเรียน แต่ครูไม่ครบชั้น จึงจัดห้องเรียนเป็น 4 ห้อง โดยเรียนรวมกัน 2 ห้องคือ 
เรียนรวมในชั้น ป.1-ป2, เรียนรวมในชั้น ป.4-ป.5 และเรียนแยกห้องใน 2 ระดับชั้นคือ ป.3 และ ป.6 
 กรณีรวมห้อง เช่น นักเรียน ป.4 -ป.5 เรียนรวมกัน หากเนื้อหาที่เรียนต่างกัน จะใช้วิธีแจกใบงาน
ให้นักเรียน ป.4 แล้วเปิด eDLTV ให้นักเรียน ป.5 เรียน จากนั้นจะสลับให้นักเรียน ป.4 เรียน eDLTV แล้ว
นักเรียน ป.5 ทําแบบฝึกหัด แต่หากเป็นเนื้อหาเดียวกัน เช่น พุทธประวัติ นักเรียนสองชั้นเรียนพร้อมกันได้ 

 การใช้ eDLTV มีเพียง 2 เครื่องคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ eDLTV จาก external harddisk มี
เครื่องเดียวในห้องวิชาการ และใช้ eDLTV กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ได้รับสนับสนุน
จาก อบจ. สระบุรี ครูจะสลับกันไปใช้ระบบ eDLTV ประมาณห้องเรียนละ 3 วันต่อสัปดาห์ โดย eDLTV 
จะตั้งไว้ในห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาการ มีตารางเข้าใช้งานระบบ eDLTV แต่บางช่วงสอนเสริม ป.6 เตรียม
สอบ ONET ใช้สื่อ eDLTV เป็นสื่อเสริมตอนเย็นให้แก่นักเรียน ป.6  

 ผลที่เกิดขึ้น โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ปี 2555 ค่อนข้างจะต่ํา แต่เมื่อโรงเรียนได้ eDLTV ไปช่วยสอน
เสริมมากข้ึนทั้ง 8 สาระ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ONET ปี 2556 เพ่ิมข้ึนใน 7 กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ และสุขศึกษาฯ ยังเหลือเพียง
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ศิลปะฯ ที่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ มี 2 วิชาคือ วิทยาศาสตร์และสุขศึกษาฯ ที่ได้ผลสัมฤทธิ์สูง
กว่าระดับประเทศ 

4) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 

 โรงเรียนประสบปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น ครูสอน 
ไม่ตรงวิชาเอก พบว่า eDLTV ช่วยเหลือปัญหาครูสอน 
ไม่ครบชั้น ช่วยเหลือให้ครสูามารถสอนหลายชั้นพร้อมกันได้ 
ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่า ลูกได้เรียนหนังสือ ไม่ใช่นักเรียนนั่งเฉย 
ไม่ได้เรียนหนังสือ พ่อแม่ไม่ย้ายลูกไปเรียนที่อ่ืน  

 ผลที่ได้รับ โรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับที่ 2  
ของอําเภอ ลําดับที่ 20 ของสํานักงานเขต ผลสัมฤทธิ์ของ 3 วิชาที่ได้คะแนนสูงขึ้นมาก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์คะแนนสูงกว่าระดับประเทศใน 4 กลุ่มสาระ และมีนักเรียน 5 คนไป
แข่งขันคณิตศาสตร์ได้รางวัล 3 คน ถือว่าประสบความสําเร็จจากการใช้ eDLTV พอสมควร  

 การจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะอยู่ในห้องเรียนตนเอง จํานวน 6 ห้อง แล้วครู 2 คนเดินสอน
แต่ละห้อง ครูแต่ละคนสอน 3 ห้อง เพราะครูไม่ถนัดสอนคละชั้น แต่ละห้องจะมีคอมพิวเตอร์ ครูจะสําเนา  
eDLTV เฉพาะวิชาที่จะสอนในแต่ละวัน ไปเปิดให้นักเรียนเรียนในห้องเรียน ช่วงที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน  
ครูจะสั่งงานไว้ และจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด หรือเรียนจาก eDLTV  

 โรงเรียนจะใช้ eDLTV ใน 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เพราะครูไม่จบวิชาเอกใน
วิชาเหล่านี้ ครูจบวิชาเอกการงาน และวิชาเอกคหกรรม จึงไม่มีความมั่นใจที่จะสอนเองใน 3 วิชานี้ 
โรงเรียนจะมีครูผู้ชายสอนวิชาไฟฟ้า จะเก่งเรื่องสําเนา eDLTV ในวิชาที่ต้องการใส่ flash drive มาเปิด
สอนในแต่ละห้อง โดยมีครูธุรการช่วยเหลือดําเนินการด้วย 

กรณศึีกษาจากส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครนายก ส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ใช้งานระบบ eDLTV ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 

1) มุมมอง ... ประสบการณ์และความประทบัใจของศึกษานิเทศก์กบั eDLTV 

  
 ชื่อ  นายสงกรานต์  วีระเจริญกิจ 
 วุฒิการศึกษา  กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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 ตอนที่ทราบว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถูกแปลงให้เป็นสื่อที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ จึงเกิด
ความคิดท่ีจะต้องเอามาให้ครูในโรงเรียนขยายโอกาสใช้ ช่วยครูสอนหนังสือ ....  ย้อนกลับไปประมาณปี 
พ.ศ. 2551 เมื่อทราบจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีว่า ขณะนั้นได้จัดทํา eDLTV ที่มีรายการการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ที่ออกอากาศ
ในช่วงปีที่ผ่านมา ในรูปแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ จึงได้ขอสําเนา eDLTV แบบ external harddisk ซ่ึง
มองเห็นว่าน่าจะเหมาะกับครูมากที่สุด เมื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบของ eDLTV จึงได้ทดลองนําไป
ให้ครูที่คิดว่าน่าจะคิดวิธีการสอนด้วย eDLTV ได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก  “ครูสุชญา บํารุงกิจ หรือ ครูไก่”  
ที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยนั้นเคยใช้รายการของการออกอากาศจากโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลอยู่
แล้ว เมื่อมี eDLTV ทําให้ครูไก่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีอิสระ  สามารถจัดการห้องเรียนได้อย่างดี  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพเต็มที่  จึงได้ขยายผลออกไปสู่ครูคนอ่ืนๆ ที่เห็นว่าน่าจะมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ eDLTV  และผลที่ได้รับขณะนั้นเป็นที่น่าพอใจ ได้ผลการสรุปการออกแบบการสอนในแต่ละ
วิชาเป็นรูปแบบ (Model) ของการนําไปใช้ในการสอนได้ 

 ในปี พ.ศ. 2555 มีการจัดทํา eDLTV ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และงานอาชีพ  เพ่ิมข้ึน  จึง
ขอทําสําเนาเพ่ือขยายให้กับครูที่มีความต้องการใช้  วิธีการจะใช้การสอบถามถึงปัญหาการสอนของครู เมื่อ
ค้นพบปัญหาก็จะเสนอแนะให้ครูโดยใช้วิธีสาธิตให้ครูดู  ถ้าสนใจก็จะเข้าช่วยเหลือในทันที  ครูจะต้องซื้อ
อุปกรณ์ทั้งหมดเองตามสภาพของห้องเรียน  ศึกษานิเทศก์เป็นผู้จัดทําสําเนา ติดตั้งอุปกรณ์  สาธิตอุปกรณ์ 
ฝึกครูให้เกิดความมั่นใจในการใช้  และสิ่งที่คิดว่าสําคัญที่สุดคือ การเข้าถึงครูไม่ว่าจะเกิดปัญหาในการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ หรือเรื่องใดๆ ก็ตามให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลงทุนไปแล้วไม่ถูกปล่อยทิ้ง 

 สิ่งที่พบเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อน eDLTV  ให้ขยายวงเพ่ิมออกไปคือ  รอยยิ้มและ
คําพูดของครูที่บอกว่าใช้แล้วเด็กชอบ  สอนไม่ยากแล้ว....  และครูสามารถวิเคราะห์แนวทางการสอนว่า
จะต้องไม่ปล่อยให้นักเรียนเรียนเอง  ครูยังจะต้องเป็นผู้จัดการห้องเรียน  คอยกระตุ้นการเรียนตลอดเวลา 

2) ประสบการณ์ครูไก่ ... ครูปฐมวัย สอนวิทยาศาสตร์ด้วย  eDLTV 

 ชื่อ  นางสุชญา   บํารุงกิจ 
 วุฒิการศึกษา ค.บ.   (การศึกษาปฐมวัย) 
   ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ศษ.ม.  (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 (อดีตเคยรับราชการครู  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อําเภอองครักษ์ นครนายก) 
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 ก่อนที่โรงเรียนจะนํา eDLTV มาใช้ คุณครเูคยใช้การสอนสดจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
ซ่ึงปัญหาสําคัญคือ ตัวคุณครูจบการศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากโครงการครุทายาท แต่ต้องมา
รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มาโดยตลอดตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ
ได้ทราบว่ามรีะบบ eDLTV ซึ่งเป็นการสอนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความต้องการ ด้วยความที่ไม่มีความชํานาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์มากนัก จึงต้องแสวงหาความรู้ และ
สื่อต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการสอนให้กับนักเรียนของเราให้ได้ จนกระทั่งที่โรงเรียนได้รับระบบ eDLTV 
บน external harddisk จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาระในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องได้เปลี่ยนไป มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผสมผสานระหว่าง
การสอนของครูไกก่ับการสอนของครูใน eDLTV ซึ่งได้บอกกับนักเรียนของตัวเองว่า "นักเรียนโชคดีที่มี 
ครูสอนพร้อมๆ กัน 2 คน และยังมีเพื่อนร่วมห้องเรียนอีกห้องหนึ่งซ่ึงจะได้แข่งขันกันเรียนได้อีกด้วย"  
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งตัวครูเอง นักเรียน และเพ่ือนครู โดยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อ eDLTV ร่วมกันในโรงเรียน และขยายผลไปยังเพ่ือนครูที่สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอีกด้วย จากนั้นคุณครูของเราก็ได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ 
เช่น ตัวแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปออกโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ notebook โดยใช้
เงินส่วนตัว มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ตัวคุณครูเองก็เปลี่ยนแปลงจากการเป็นครูผู้สอน
มาเป็นนักจัดรายการการสอน แทนที่จะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

 ประโยชน์ของโครงการ eDLTV : eDLTV ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยคุณครูในการ
จัดการเรียนการสอน มิใช่ใช้สอนแทนคุณครู แต่หมายถึงใช้ช่วยการสอนในบางเรื่อง บางวิชาที่ครูไม่ถนัด 
โดยคุณครูจะต้องดูรายการสอนมาล่วงหน้า แล้วจดบันทึกไว้ว่าช่วงไหนบ้างของวิดีโอที่เราจะให้นักเรียนดู  
และช่วงไหนบ้างที่ตัวคุณครูต้องเป็นผู้สอนเอง เมื่อถึงเวลาสอนก็จะดําเนินการสอนตามที่ได้ออกแบบการ
สอนไว้ เป็นสิ่งดีกว่าทีต่ัวครูสอนเพียงคนเดียว นอกจากนี้หากพบว่านักเรียนไม่เข้าใจ สามารถให้นักเรียนดู
เพ่ือทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก eDLTV สามารถดูย้อนกลับได้ ดูซ้้าได้หลายครั้ง ท่ีส้าคัญจะ
ย้อนกลับดูกี่ครั้ง eDLTV ก็ไม่เหนื่อย ไม่อารมณ์เสีย 

 สิ่งที่สําคัญมากคือ ต้องไม่ปล่อยให้นักเรียนเปิด eDLTV โดยไม่มีครูผู้สอน  เพราะครูจะต้องทํา
หน้าที่กระตุ้นนักเรียนด้วยคําถามท้าทาย เพื่อยั่วยุให้นักเรียนทํากิจกรรมนั้นๆ ไปด้วย พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองด้วย หวังว่าคุณครูที่ได้มีโอกาสได้นํา eDLTV ไปใช้
เป็นสื่อหรือเครื่องมือช่วยสอน จะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนด้วยอย่างแน่นอน 
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3) ครูโสภณ ... ครูจบไม่ตรงวิชาทีส่อน สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันักเรียนได้อย่างด ี 
 ชื่อ  นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
 วุฒิการศึกษา กศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) 
   ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ศษ.ม.  (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน  
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

 ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เดิม
ข้าพเจ้าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ แต่เมื่อมาบรรจุที่โรงเรียนวัดโพธิ์แทน ได้รับ
มอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทําให้เกิดความยากลําบากมากในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะธรรมดาคนส่วนใหญ่ที่เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็จะบกพร่องใน
เรื่องภาษา และในทางกลับกันคนที่เรียนด้านภาษาก็จะมีข้อบกพร่องในด้านการคํานวณ แต่เมื่อข้าพเจ้า
ได้รับมอบหมายมาแล้วก็จะต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพ่ือให้พวกเขาเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระให้ได้ ดังนั้นในช่วงแรกๆ ที่สอน ข้าพเจ้าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความรู้อย่างมากมาย ซึ่งใน
ตอนนั้น (ปี 2541) สิ่งเดียวที่พอใช้ในการค้นหาความรู้ก็คือหนังสือ ตําราและเอกสารต่างๆ เท่านั้น ข้าพเจ้า
จะต้องทําแบบฝึกหัดมาก่อนจนเข้าใจ แล้วนํามาอธิบายให้นักเรียนฟังได้เท่าที่เตรียมมาเท่านั้น แต่ถึงแม้
กระนั้นก็มีแบบฝึกหัดบางข้อที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ก็ต้องข้ามไปก่อน บางครั้งเข้ารับการอบรมพัฒนาจากต้น
สังกัด แต่เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนก็จะมีบางส่วนที่ลืม ข้าพเจ้าประสบปัญหาแบบนี้เรื่อยมา แล้วก็มีเพ่ือนครู
มาแนะนําให้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งพบปัญหาคือ นักเรียนเรียนตาม
ไม่ทัน ข้าพเจ้าจะต้องอธิบายเพ่ิมเติม 

 จนกระท่ัง ศน.สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ได้นําสื่อ eDLTV มาเผยแพร่
ให้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล ครูที่
อยู่ในวิดีโอเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท้ังในด้านเนื้อหาและการสอน นักเรียนให้ความสนใจกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ บอกว่า “ดีจังเลยได้เรียนกับครูทีเดียวสองคนคือครูตู้กับครูจริง” เมื่อเวลาที่ครูตู้อธิบายแล้วไม่
เข้าใจ ครูก็สามารถหยุดเพ่ืออธิบายและซักถามนักเรียนเพิ่มเติมได้ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็เปิดต่อได้เลย 
เนื้อหาก็ต่อเนื่อง ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนก็สามารถเปิดดูนอกเวลา ซ้ําไปซ้ํามาจนเข้าใจ ซึ่งนักเรียน
บอกว่า “ครูตู้เปิดดูกี่รอบก็ได้ เขาไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อย ไม่ดุ เวลาอธิบายหลายๆ รอบ” 

ส่วนตัวครูโสภณเอง ก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ eDLTV ซ่ึงครูจะต้องเปิดดูล่วงหน้าก่อน
สอนเพื่อท้าความเข้าบทเรียน ตรงไหนไม่เข้าใจก็เปิดซ้้าไปซ้้ามาจนเกิดความเข้าใจและม่ันใจ (ตาม
ประสาคนที่จบไม่ตรงเอก) แล้วนําไปอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เวลาเขียนแผนการสอนไม่ได้ 
ก็เปิดครูตู้ดูว่าเขาสอนอย่างไร แล้วก็จดขั้นตอนการสอนของเขา มาเป็นแผนการสอนของเรา เสมือนมี
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คนมาสาธิตสอนให้ดูก่อนแล้วเราก็สอนตาม เพียงแต่เพ่ิมเทคนิควิธีการบางส่วนเพ่ือให้การสื่อสารกับ
นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นอย่างสูงที่ช่วย
ให้ครูที่จบไม่ตรงเอกอย่างข้าพเจ้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนก็มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนโดยใช้สื่อ eDLTV 

4) ครูบุญศิริ ... ประสบการณ์น า eDLTV สอนวิชาภาษาไทย  
 ชื่อ  นางบุญศิริ   เตียรัตน์ 
 วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาไทย) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน  
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

 โรงเรียนวัดโพธิ์แทนเป็นโรงเรียนชนบทเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม ครูมีจํานวนน้อย ข้าพเจ้า
เป็นครูผู้สอนภาษาไทย รับผิดชอบสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมนั้นต้อง
มีการเตรียมสื่อต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนตลอด เพราะถ้าไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนเลยก็จะทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ทําให้บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อย จนศึกษานิเทศก์
ของ สพป.นครนายก ได้เข้ามาแนะนําให้ใช้สื่อ eDLTV ครั้งแรกก็ยังไม่สนใจ เพราะข้าพเจ้าไม่ถนัดทางด้าน
การใช้เทคโนโลยี ประกอบกับอายุก็มากแล้ว แต่เมื่อข้าพเจ้านําสื่อนี้ไปเปิดดู แล้วศึกษาเนื้อหาและ
กระบวนการสอนของคุณครู รวมทั้งใบความรู้ ใบกิจกรรมที่มีอยู่ครบถ้วน หรือรูปแบบตัวหนังสือที่อยู่ใน 
ใบความรู้ ใบกิจกรรมก็ใช้ได้ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนได้แบบอย่างที่ดีอีกด้วย ข้าพเจ้าเป็นครูบรรณารักษ์มี
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด จึงนํา eDLTV ใน external harddisk แล้วซื้ออปุกรณ์ TV-out และสายสัญญาณ
โทรทัศน์ มาต่อกับเครื่อง TV ในห้องสมุด 

 ข้าพเจ้าคิดว่าสื่อ eDLTV เป็นสื่อที่ดีแล้วจึงได้นําไปใช้สอน  
ผลปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจดีมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้า 
ก็สามารถเรียนร่วมได้อย่างมีความสุข เพราะถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะหยุดได้ 
แล้วข้าพเจ้าก็จะอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อที่มีใน eDLTV เช่น ใบความรู้  
ใบกิจกรรมจะดีมาก สามารถนํามาใช้ได้เลย 

 ข้อสําคัญที่สุดก่อนที่ข้าพเจ้าจะนําไปใช้สอนนั้น ข้าพเจ้า 
จะต้องศึกษาก่อนว่าจะนําส่วนใดของ eDLTV ไปใช้สอน เช่น  
อาจนําไปใช้ตอนนําเข้าสู่บทเรียน หรือ ใช้เป็นบทสรุป หรือจะใช้วีดีโอ 
สอนตลอดทั้งเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในความดูแลของครูผู้สอนอีกครั้ง 

 

 

 

 
หนงัสือ "ท ำมือ" ... ผลงำนนกัเรียนจำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดว้ย eDLTV 
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5) ครูพยอม อิศรางกรู ณ อยธุยา             

 นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) สพป.นครนายก และคุณครูพยอม อิศรางกูร ณ อยุธยา            
กําลังโชว์ผลงานจากการเรียนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับคุณครูนิทัศน์ จันทนากรณ์ จากโรงเรียน
วังไกลกังวลในสื่อ eDLTV  

 นักเรียนและคุณครูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุณครูนิทัศน์ สอนเก่ง มีเทคนิคการสอนดีมา และ
ขอบคุณท่ีทําให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งดีๆ มากมายจากสื่อ eDLTV 
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5.โครงการน าร่อง 

การประยุกต์ใช้           ในการจัดการ

เรียนการสอนในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
 เรือนจ ำและทัณฑสถำนส่วนใหญ่ประสบปัญหำเช่นเดียวกับโรงเรียนในชนบทคือ กำรขำดแคลนค

รูผู้สอนหนังสือ ทั้งในกำรจัดกำรศึกษำสำยสำมัญ กำรศึกษำสำยอำชีพ และกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 
เนื่องจำกปกติแล้วเรือนจ ำมีควำมร่วมมือกับ กศน. ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยบทบำทของครู กศน. 
ในแต่ละเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ คือแนะน ำวิธีกำรสอน นิเทศกำรสอบ และส่งข้อสอบมำให้ เจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ
และทัณฑสถำน มีหน้ำที่สอนผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียน และจัดกำรสอบ ในส่วนของหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
จะมีวิทยำกรจำกภำยนอกมำสอน ซึ่งในกำรจัดกำรศึกษำนอกโรงเรียนดังกล่ำวยังมีข้อจ ำกัดเช่น เจ้ำหน้ำที่
เรือนจ ำต้องสอนผู้ต้องขังด้วยตนเอง และในบำงครั้งเป็นวิชำที่เจ้ำหน้ำที่เองไม่ช ำนำญ เจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำมี
จ ำนวนน้อยและต้องปฏิบัติหน้ำที่หลำยอย่ำง ขำดแคลนสื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือใช้ทบทวนบทเรียน  

ดังนั้นโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริฯ ร่วมกับ กรมรำชทัณฑ์ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะ
น ำระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษำ และ eDLTV เพ่ือพัฒนำอำชีพ ที่พัฒนำขึ้นจำกโครงกำร e-Learning 
ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม น ำไปใช้ส่งเสริมกำรศึกษำแก่ผู้ต้องขังของกรมรำชทัณฑ์ ตั้งแต่
กำรศึกษำสำยสำมัญ กำรศึกษำสำยวิชำชีพ และกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำร่อง
กำรน ำระบบ eDLTV มำใช้ประโยชน์เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำรศึกษำในเรือนจ ำและทัณฑสถำน ในระดับ
สำมัญตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำ วิชำชีพระยะสั้น ปวช. และ 
ปวส. และเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำและทัณฑสถำนได้ใช้ระบบ eDLTV เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และผู้ต้องขังได้ใช้ระบบ eDLTV ในกำรศึกษำภำคทฤษฎี และเรียนรู้ตำมควำมสนใจ โดยมีเรือนจ ำ/
ทัณฑสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง 6 แห่ง 

1. ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 
2. ทัณฑสถำนหญิงกลำง 
3. เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 
4. ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 
5. ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำนี 
6. ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 
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ควำมคิดเห็นจำกผู้เรียนและผู้ที่ใช้งำระบบ eDLTV ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  

 “สามารถแก้ไขปัญหาหรือแบ่งเบาภาระทางด้านบุคลากรด้านการเรียนการสอน เป็นทางเลือก
ให้กับผู้ต้องขังในการศึกษาและการถ่ายทอดความรู้ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนและท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญโดยตรง” 

   เจ้ำหน้ำที่ ทณัฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

“ข้อดีนะครับมีเยอะมากเลย คือพวกเราสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าตอนท่ียังไม่มีเครื่องช่วยสอน เพราะ
เห็นภาพหรือสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ท าให้ผมรู้เรื่องโดยไม่ต้องจินตนาการเอาเอง ช่วยทุ่นแรง
อาจารย์หรือผู้ช่วยสอนได้เยอะโดยอาจารย์ไม่ต้องลอกหรือเขียนบนกระดานให้เหนื่อย และท าให้
อาจารย์สอนพวกเราเข้าใจง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายมากมาย” 

ผู้เรียน ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 

“ช่วยลดปัญหาเมื่อครูไม่สามารถเข้าสอนได้  บางเนื้อหาวิชาอธิบายได้ละเอียดกว่าครูในเรือนจ า 
ท าให้นักเรียนไม่เบื่อ” 

 เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 

“ระบบ eDLTV สามารถให้ข้อมูลสื่อการสอนได้หลากหลาย มีข้อมูลที่ละเอียด สามารถเข้าใจได้
ง่าย มีภาพประกอบเพื่อให้ดูน่าสนใจ และเข้าใจง่ายขึ้น มีทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ รวดเร็ว 
ทันสมัย” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

 

“ช่วยในเรื่องการสอน ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น อธิบายหลักการต่างๆ 
ครบทุกขั้นตอน ถ้าเกิดข้อสงสัยเราสามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดจนกว่าจะเข้าใจ”  

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

 

“ท าให้เรารู้โลกกว้างมากขึ้น สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ สามารถฝึกเรียนได้ที่บ้าน” 
ผู้เรียน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 
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“เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย มีข้อมูลที่หลากหลาย สามารถเลือกน าไปสอนนักเรียนได้อย่างสะดวก” 
 ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

 

“ผู้เรียนมีความสนใจในตอนเริ่มเรียนดี มีความรู้ที่บางอย่างไม่มีในต าราเรียน เกิดความสนใจในสิ่ง
ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียน” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

 

“สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยที่สามารถดูซ้ าๆ ให้ความมั่นใจในการเรียนรู้ และมีประโยชน์ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษานอกโรงเรียน” 

ผู้เรียน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

 

 

“ท าให้ผมเข้าใจและแตกฉานในวิชาต่างๆ มากขึ้นเพราะเสมือนกับเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งก็ว่าได้ 
ได้เห็นทั้งภาพและวิธีการท าให้เข้าใจในวิชาต่างๆ ได้มากข้ึนเป็นสองเท่า” 

ผู้เรียน เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 

 

“ได้เรียนรู้ในแบบใหม่ๆ ท าให้ไม่รู้สึกเครียด” 
ผู้เรียน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

 

“เป็นสื่อทางเลือก คือ มีความแปลกใหม่ส าหรับรูปแบบการสอน ให้ลักษณะสาระการเรียนรู้ที่
ถูกต้องและจัดหมวดหมู่ระดับชั้นเข้าใจง่าย หลักสูตรทั้งสายสามัญ วิชาชีพ งานฝีมือ แบบทดสอบ
ต่างๆ ท าให้รูปแบบการสอนน่าสนใจมากขึ้น” 

เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งทีค่วรปรับปรุงระบบเกี่ยวกับการน าระบบ eDLTV ใช้ในการ
เรียนการสอนในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

“การน าเสนอเข้าสู่บทเรียนไม่มีความกระชับ เนื้อหาไม่สอดคล้องโดยตรงกับหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบที่สอนให้กับผู้ต้องขัง  
แต่สามารถเลือกน ามาประกอบการสอนได้” 

เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 

 

“เนื้อหาบางวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรที่นักเรียนเรียน ครูผู้สอนต้องสืบค้นข้อมูลก่อน ท าให้เสียเวลา” 
 เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 

“ผู้ใช้ไม่สามารถสอบถามข้อสงสัยแบบโต้ตอบได้ในขณะนั้น ไม่สามารถท าความเข้าใจได้เลยใน
ขณะนั้น” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

 

“แทบจะไม่มีข้อเสียเลย เพราะมีแต่ประโยชน์ เป็นเครื่องช่วยสอนให้เรา ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้เรา จะมีข้อเสียก็คือ เวลาเครื่องพังไม่รู้ว่าจะเอางบประมาณท่ีไหนมาช่วยซ่อมบ ารุง นี่แหละ
ข้อเสีย”  

ผู้เรียน ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 

 “บางครั้งต้องคอยกลับมาคลิกเพ่ือเลือกสอนในตอนต่อไป ท าให้เสียสมาธิจากการรับฟังที่
ต่อเนื่อง” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

“หลังจากผู้เรียนไปหลายครั้งท าให้เกิดอาการเบื่อ สื่อการสอนแข็งทื่อเกินไปไม่ค่อยมีจุดดึงดูดมาก
เท่าไหร่” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 
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“บางสไลด์ไม่มีภาพประกอบท าให้ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ บางหัวข้อสรุปสั้นเกินไปท าให้ไม่
เข้าใจ” 

ผู้ช่วยสอน เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 

“อาจมีบางจุดบางข้อข้อมูลผิดไปบ้างแบบว่าเนื้อหาไม่ตรงกันกับในหนังสือที่เรียนอยู่” 
ผู้เรียน เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับการใช้งานระบบ eDLTV ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

“ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่มากท่ีให้โอกาสพวกผม และให้ความส าคัญของการศึกษากับผู้ที่ด้อยโอกาส
อย่างพวกผม อย่างน้อยก็ท าให้พวกผมมีความรู้เพิ่มเติม โดยมีเครื่องสอนที่ทันสมัย ข้อเสนอแนะก็
คือ อยากให้การศึกษาภายในเรือนจ ามีอุปกรณ์การเรียนรู้ไม่แพ้การเรียนภายนอก และอยากให้
ส่งเสริมงานเกี่ยวกับด้านศิลปะด้วย” 

ผู้เรียน ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 “ขอบคุณที่ได้จัดโครงการดีๆ อย่างนี้ขึ้นมาในเรือนจ า เพ่ือให้นักโทษได้มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
เข้าใจง่าย และกว้างขวางแบบเจาะลึก เพ่ือให้นักโทษได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนมากข้ึน” 

ผู้ช่วยสอน ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

 

“ควรท าเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร และเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีผลงานการสอนเก่งๆ ได้มา
อยู่ในระบบ eDLTV ด้วย” 

 เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง 

 “ควรมีหัวข้อการเรียนรู้ให้มากกว่านี้ ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น” 
เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษหญิง 

“จริงๆ แล้วก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะท าแบบครอบคลุมไปถึงระดับอ่ืนๆ ด้วยเช่น ปวส. หรือ
ระดับมหาวิทยาลัย” 

ผู้เรียน เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 

“อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก ทดแทนหนังสือที่ขาดไปที่ไม่พอในการสอน แบบนี้
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่าย ศึกษาตามได้” 

ผู้เรียน เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร 
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“เรื่องของเนื้อหาสาระควรมีความกระชับ ถ้าเป็นสายสามัญก็อยากให้มีการยกตัวอย่างวิธีท าให้มาก
ขึ้น สายวิชาชีพควรมีเรื่องของเทคนิคที่นอกเหนือจากพ้ืนฐานและสื่อท่ีเข้าใจง่ายเพื่อปรับใช้ใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน” 

เจ้ำหน้ำที่ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 


