
 

 

 

 

 

การประชมุทาํความเขาใจแนวทางการดาํเนินงาน และการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร  

โครงการ “เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชส่ือ eDLTV ในการเรยีนการ อน”  

ภายใตโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบ

ช่ือโครงการ เครือขายเผยแพร ถายทอด และพฒันาการใชส่ือ eDLTV ในการเรยีนกา

หลักการและเหตุผล 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ

ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

การสรางเสริมคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยในชนบท  เด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบ

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และเยาวชนผูตองขัง โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อ

เพ่ือการเรียนรู และการประกอบอาชีพ   

การดําเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ราชกุมารี  เปนองคประธานกรรมการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่ในการประสานงาน และสรางควา

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) เปนโค

ภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

วัตถุประสงคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ในการเขาถึงเทคโนโลยีของโรงเรียน ทสรช.

พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนชนบทใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเปนป

การเรียนการสอนในโรงเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนอยูในโครงการทสรช. 84 โรงเรียน รวมโรงเรียนตํา

ชายแดน  4 แหง  และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 แหง ดวย 

 โรงเรียนในโครงการ ทสรช. สวนใหญเปนโรงเรียนตั้งอยูในชนบทที่หางไกล มีโอกาสท

นอยกวาโรงเรียนในเมือง และประสบปญหาขาดแคลนครู เน่ืองจาก ครูลาออก และครูยายบอย

โรงเรียนหลายแหงไดใชวิธีติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือแกปญหาการจัดการเ

โดยเฉพาะการสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาส

การออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนของฝายเลขานุการโครงการฯ  พบวาการเรียนการสอนโดยใชการศึก

ผานดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ประสบปญหาในทางปฏิบัติ ไดแก ความยากลําบ

ตารางเวลาเรียนของนักรียนแตละชั้นใหตรงกับการถายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล  การเรยีน

ความตอเนื่องเพราะ ครูไมสามารถหยุดการเรียนการสอนเพื่ออธิบายเพิ่มใหกับนักเรียน โดยเฉ

โรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรองทางปญญาและสายตาเลือนลางที่มารวมเรียนกับเด็กปกติในชั้นเร

ชวงเวลาสัญญาณดาวเทียมขาดๆ หาย ๆ  ในการแกปญหาดังกลาวโรงเรียนหลายแหงไดใชวิธีจัด

หรือเจาหนาที่คอยบันทึกการถายทอดการสอนสดๆ ไวสําหรับใหครูยืมไปใชในการเรียนการสอ

โรงเรียนมีคาใชจายเพิ่มข้ึน   

 เพ่ือแกปญหาดังกลาวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

สยามบรมราชกุมารี รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จึงไดจัดทําระบบ e-Learning ข

ทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ

5 ธันวาคม 2550 โดยไดนําเนื้อหาวิดีทัศนการสอนที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศนการศึกษา

ดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้ง สไลดประกอบการสอน ใบความรู ใบงาน และแบบท

6 สาระการเรียนรู ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 1-6)  ไดแก ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 

คณิตศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา มาบรรจุลงในเครื่อ

สําหรับใหโรงเรียนทสรช. นําไปติดตั้งและใชงานเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนภา
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     ในรูปแบบ off-line e-Learning สําหรับโรงเรียนทั่วไปทุกแหงอนุญาตใชงานในรูปแบบ on-line e-Learning    

     ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่ http://www.edltv.thai.net และอนุญาตใหนําไปใชในการเรียนการสอน   

     แบบ off-line e-Learning ภายในโรงเรียนได ทั้งตัวระบบและเนื้อหาโดยไมมีคาใชจาย แตไมอนุญาตให     

     นําไปใชในเชิงพาณิชย  

ฝายเลขานุการโครงการฯ คาดหวังวา ระบบ eDLTV ที่พัฒนาขึ้นจะยังคุณประโยชนตอการ

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในสวนของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ที่ผานมา ฝาย

เลขานุการเคยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แหง  ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เชียงราย  อุตรดิตถ สกลนคร  สงขลา  รําไพพรรณี ราชนครินทร และ วไลยอลงกรณฯ  ในการดําเนินการนํา

รองโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดําริ ฯ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  พรอมกับ

ตระหนักดีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ อยูใกลชิดกับโรงเรียนชนบท มี

ศักยภาพและมีความพรอมที่จะใหความรวมมือในการเผยแพรและพัฒนาการใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการ

สอนใหกับครูในทองถิ่นไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนในชนบท และโรงเรียนขนาดเล็กใน

ทองถิ่น จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเชิญชวนใหเกิดความรวมมือในการเผยแพรและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอนใหกับประเทศชาติสืบไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการ เผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใช ระบบ 

eDLTV ในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน 

2. สงเสรมิใหโรงเรียนมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

3. สนับสนุนใหมีการทาํวิจยัตอยอด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน โดยใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สงเสรมิการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรยีนรู เทคนิคการนํา eDLTV 

ไปใชในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

5. เพ่ือใหโรงเรียนในทองถิ่นและโรงเรียน ทสรช. ไดรับคําปรึกษา และคําแนะนําจากมหาวทิยาลัยที่เขารวม

โครงการ 

เปาหมาย 

1. มีมหาวทิยาลัยราชภัฏรวมเปนหนวยงานกลางในการ เผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใช ระบบ 

eDLTV ใหกับโรงเรียน 37 แหง 

2. โรงเรียนในประเทศไทยมีการนําระบบ eDLTV ไปใชในการเรยีนการสอนไมนอยกวา 100 แหงตอป 

3. มีการวิจยัและพัฒนา การใชเทคโนโลยสีารสนเทศปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอยางนอย 20 เรื่อง 

4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรยีนรู วิธีการใช eDLTV ในการเรียนการสอน ไมนอยกวา 

37 เรื่อง (clip video, blog แลกเปลี่ยนบนเวบ็ไซต eDLTV ) 

5. โรงเรียนไดรับคําแนะนาํและพัฒนาการใช eDLTV ไมต่ํากวา 100 แหงตอป (รวมโรงเรียนทสรช.) 
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ขอบเขตและแผนดําเนินการ 

1. ชี้แจงความเปนมา วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ประชุมอธิการบดี) 6 มิ.ย. 52 

2. มหาวทิยาลัยราชภัฏสงใบตอบรับเขารวมโครงการ และคณะทาํงาน (ตามเอกสารแนบ) 6-20 มิ.ย. 52 

3.  ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดประชุมทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานและอบรมใหความรูแกตวัแทน

คณะทํางานของมหาวทิยาลัยราชภฏัทีร่วมเปนสมาชิกในเครอืขาย ภายใน 15 ก.ค. 52 

4. ตัวแทนคณะทํางานมหาวทิยาลัยราชภฏัไปประชุมทําความเขาใจกับคณะทาํงานในมหาวิทยาลัยฯ   

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานของแตละมหาวทิยาลัยฯ ภายใน 31 ก.ค. 52 

5. บันทึกความรวมมือและเผยแพรอยางเปนทางการ ภายใน 18 ส.ค. 52 

6. มหาวทิยาลัยราชภัฏดําเนินกิจกรรมเผยแพร และถายทอดความรู ตามแผนปฏิบัติงานของตน 

7. แลกเปลี่ยนรูปแบบการใช eDLTV ของครูในโรงเรียนบนเว็บไซต eDLTV ตั้งแตสิงหาคม 2552  

(มหาวทิยาลัยสงเสรมิสนับสนนุใหครูทาํ clip video สงทาง blog บนเว็บไซต eDLTV) 

(ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดเตรียม blog บนเว็บไซต eDLTV) 

8. คัดเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรยีนการสอนที่ดีของแตละวิชา ในเดือนมีนาคม 2553 

(มหาวทิยาลัยราชภฏั จัดประกวดรูปแบบการใช eDLTV จําแนกตามกลุมภมิูภาค) 

9. รวบรวมตัวอยางที่ไดรับการคดัเลือกนําไปเผยแพรบนเว็บไซต eDLTV ในเดือนเมษายน 2553 

(มหาวทิยาลัยราชภฏัรวบรวมตวัอยางทีด่ี จากเวทีประกวดของแตละภูมิภาค เผยแพรบนเว็บไซต eDLTV) 

การกาํหนดบทบาทหนาที่  

บทบาทหนาทีข่องฝายเลขานุการโครงการฯ 

1. ประสานการทํางาน กับ ผูบริหารและคณะทํางานของมหาวทิยาลัย  

2. จัดกิจกรรมสนบัสนุนการดําเนนิงาน เผยแพรความรู และถายทอดเทคโนโลยี :- 

a. ใหคําปรึกษาทางเทคนิค สนับสนุน วทิยากร สถานที่ ในการใหความรูกับอาจารยแกนนํา 

เก่ียวกับการใชระบบ และเทคนิคการนําสื่อจากระบบ eDLTV ไปใชในการเรยีนการสอน   

b. ใหสทิธิในการทําสําเนาสื่อ eDLTV โดยจดัสงinitial code ตามจํานวนโรงเรียนทีม่หาวทิยาลัย

ราชภัฏแจงมา  

c. รวบรวมขอมลู และเผยแพรขอมูลที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนนิงาน 

3. จัดกิจกรรมเผยแพรและแลกปลี่ยนประสบการณ :- 

a. สนับสนุนรางวลักิจกรรมประกวดคดัเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรยีนการสอนระดบั

ภูมิภาค และเชญิโรงเรียนเขารวมนําเสนอผลงานในงานวชิาการฯ 

b. พัฒนาเว็บไซต eDLTV  สําหรบัรวบรวมตัวอยางจากเวทีประกวดของแตละภูมิภาค เผยแพรบน

เวบ็ไซต เพ่ือใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

c. จัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน ระหวางมหาวทิยาลัยทีเ่ขา

รวมโครงการ 
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บทบาทหนาทีข่องมหาวทิยาลัยฯ 

1. เตรียมการ/เผยแพร :- 

a. จัดหาสถานที่เพ่ือเปนศูนยประสานงานเครือขายแผยแพรการใช eDLTV แตงตั้งคณะทํางาน และ

ผูอํานวยการรับผิดชอบโครงการ  

b. ประชาสัมพันธประโยชนของการใชระบบ eDLTV ผานสื่อตางๆ  แจงในที่ประชุมหรืองานสัมมนา

ในทองถิ่น และจัดหาโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใชระบบ  eDLTV 

c.  สนับสนุนงบประมาณ  คาเบีย้เลี้ยง เดินทาง และที่พัก ของอาจารยแกนนาํ/คณะทํางานใน 

การเขารวมประชุม / ฝกอบรม กับ ฝายเลขานกุารโครงการฯ  

2. ถายทอด :  มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้

a. แจงรายชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะใชระบบ eDLTV  เพ่ือขอรับ Initial Code จากฝายเลขานุการ

โครงการฯ สําหรับทําสาํเนาสือ่ใหกับโรงเรียน   

b. ใหบริการทาํสําเนาสื่อ eDLTV  บนอุปกรณที่โรงเรียนนํามา เชน Sever, Hard disk  (คาบรกิาร

สําเนาสื่อ eDLTV   เก็บคาบรกิารไดไมเกิน 500 บาทตอครัง้) 

c.  จัดอบรมวิธีการติดตั้งและการนําสื่อ eDLTV ไปใชในการเรียนการสอน  

        (แนะนําการติดตั้งระบบใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  คาลงทะเบียนฝกอบรม เก็บไดตาม

ความเหมาะสม) 

d.  ใหคําปรึกษา และ ตดิตามชวยเหลือ เพ่ือใหมีการนําระบบ eDLTV ไปใชใหเกิดประโยชนกับ

นักเรียนจริงในโรงเรียน รวมทัง้ใหความอนุเคราะห ดูแลโรงเรียน ทสรช. ที่อยูในเขตบริการตาม

ความเหมาะสม 

3. พัฒนา มีกิจกรรมดังนี ้

a. สนับสนุนใหครสูง คลิปการใช eDLTV ไวบนเว็บไซต eDLTV  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

b. จัดกิจกรรมประกวดระดับภูมิภาคเพ่ือคัดเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรียนการสอนทีด่ี 

โดยขอรับรางวลัจากฝายเลขานุการโครงการฯ 

c. สงเสรมิใหอาจารย/นักศึกษา ศึกษาผลกระทบที่ไดรับจากการนําระบบ eDLTV ไปใชในโรงเรียน 

(ถาม)ี โดยใชแหลงทุนที่มีอยูภายใน/ภายนอกหนวยงาน 

d. สงเสรมิ/แนะนาํการทาํวิจยัในชั้นเรียนใหกับครูในโรงเรียน (นาจะมี)  
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รูปแบบกจิกรรมที่เสนอใหดาํเนินการในการเขารวมเปน “เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการ

ใชส่ือ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

 ฝายเลขานุการโครงการฯ ขอเสนอรูปแบบการเขารวมกิจกรรมในการเปน “เครือขายเผยแพร 

ถายทอด และพัฒนาการใชสือ่ eDLTV ในการเรียนการสอน” จํานวน 6 กิจกรรม ซึ่งทางมหาวทิยาลัยราชภัฏ

แตละแหงสามารถพิจารณาเลอืกเขารวมเปนเครือขายไดในบางกิจกรรมตามความเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 1 เผยแพร eDLTV : 

1) กําหนดชื่อบคุคลากรจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ ที่เปนผูรับผดิชอบใหโรงเรยีนติดตอขอความ

ชวยเหลือ (ประกาศ ชื่อ-นามสกุล, โทรศัพท,  อีเมล บนเว็บไซต http://edltv.thai.net /) 

2) เผยแพรผลิตภณัฑ eDLTV ในที่ประชุมหัวหนาหนวยงานระดับจังหวดั เชน ที่ประชุมผูวา

ราชการจังหวดั, ที่ประชมุระดบั อบจ., ที่ประชุมของสพท. (รวมโรงเรยีนรฐั และโรงเรยีน

เอกชน) การออกจดหมายเวียน 

3) ประสานงานการจัดสรรงบประมาณ ระดับจังหวัด อบจ. อบต. สพท.  

(งบประมาณ External Harddisk 2,300 บาท และ TVout 1,500 บาท) 

กิจกรรมที่ 2 ถายทอด eDLTV : 

1) จัดอบรม  

 ดานการประยุกตใช eDLTV ในการเรียนการสอน 

(ม.ราชภัฏจดัทาํหลักสตูร และคูมือ) 

 ดานเทคนิค (exHD, server-LAN) 

(ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดทําคูมือการใชงาน eDLTV ในรูปแบบดิจทิัลแลว  

โดยสามารถ download ไดจากเว็บไซต http://edltv.thai.net /) 

2) ติดตามผล ดานสถติิการใชงานจาก log data 

(ม.ราชภัฏติดตามสถิติการใชงาน โดยใช tool ที่ทางฝายเลขานุการโครงการฯ จัดทําไวแลว) 

3) ม.ราชภฏัสามารถนํา eDLTV ไปใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของตนเองไดทุก

รูปแบบ เชน การจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา eDLTV ระดบั 1 :  

1) แลกเปลี่ยนประสบการณการใช eDLTV บนเว็บไซต http://edltv.thai.net / 

(ม.ราชภัฏ แนะนําใหครทูี่มาเขารับการอบรม รูจกัการใช บล็อก ทสรช. ใหเปนประโยชน 

เชน จดอนุทินหลังอบรม, ถามปญหา, รายงานผลการนําไปใช เปนตน) 

2) สนับสนุนการจดัทําวิจัยในชั้นเรียน  

(เปาหมาย อาจเปนครูบางโรงเรียน หรือครทูี่มาเรียน ป.บัณฑิต และ ปริญญาโท ก็ได) 
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กิจกรรมที่ 4 พัฒนา eDLTV ระดบั 2 :  

1) ปรับปรุงเนื้อหาบางแหงใหสอดคลองกับหลักสูตรทองถิ่น เชน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอน 

ทําขอสอบออนไลนเพ่ิมเติมในระบบ eDLTV 

2) นําเนื้อหาและวธีิการสอนจากโรงเรียนสาธิต ม.ราชภฏั สรางเนื้อหา eDLTV ระดับประถม โดยฝาย

เลขานุการโครงการฯ ยินดจีัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพฒันา eDLTV ระดับ 2 

ดังนี้  

• เทคนิคการสราง Video Online ดวยซอฟตแวร OpenSource 

• การสรางและแกไขสื่อ eDLTV ดวยซอฟตแวร LearnSquare (edit tool, admin tool) 

• เทคนิคการสรางฐานขอมูล สําหรับการคนหาขอมูลใน eDLTV ดวยซอฟตแวร SanSarn 

กิจกรรมที่ 5 ถายทอดเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาโดย ศอ. : (ไมใช eDLTV) 

1) LearnSquare Codefest for Rajabhat 

2) Intelligent Network Management System 

3) SanSarn Offline, Thai Wikipedia QA system 

4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอท ี(ITPE )  และ Open Source Software 

5) NSC : Thai National Software Contest โครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 แหงประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 6 ชวยเหลอืโรงเรียน ทสรช. : 

 ใหการชวยเหลอืโรงเรียน ทสรช. ผานกิจกรรมตางๆ เชน ใหคําปรึกษา, จัดอบรม, จดันักศกึษาออกคาย, 

จัดนักศึกษาไปฝกสอน เปนตน 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ความคุมคาดานการลงทนุ การวิจัยและพัฒนาระบบ EDLTV มีการลงทุนดาน กําลังคน เวลา และ

งบประมาณคอนขางสูง  หากไดมีการนําไปเปนเครื่องมือ ชวยในการเรียนรูเพ่ือยกระดับคณุภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนกัเรียน และแกปญหาการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนมัธยมทั่วประเทศ จะชวย

ใหบรรลุถึงวัตถปุระสงคของพัฒนา คุมคากับการลงทุน และเปนประโยชนตอการศึกษาของประเทศ  

2. สถาบันการศึกษาทุกระดับ ไดเห็นตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 

กลาวคือ ระบบ eDLTV ที่พัฒนาขึ้นนี้ เปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชงานใหสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียนในประเทศไทยไดหลายรูปแบบ เชน สามารถติดตั้งระบบบน Sever ไดหากโรงเรยีน

มีระบบ LAN  และสามารถใชงานแบบคอมพิวเตอรเครื่องเดี่ยว โดยติดตั้งบนฮารดิสก กรณีโรงเรียน 

ไมมีระบบ LAN  ซึ่งทั้งสองวิธีเปนการใชงานแบบ off-line e-Learning  นอกจากนี้ ผูปกครอง นักเรียน 

และครูทุกคนสามารถใชงานแบบ  on-line e-Learning ผาน http://www.edltv.thai.net    และครู

อาจารยสามารถนําไปทําการศึกษาวิจัยตอยอดไดทั้งในสวนของการนําไปใชในชั้นเรียน และการพฒันา

ระบบที่นํามาบริหารจัดการความรู เน่ืองจากเปนระบบเปด  

3. การทํางานในลกัษณะรวมกันทาํงาน ระหวาง ฝายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ กับสถาบันอุดมศึกษา เปนการทํางานที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

โดยตางมีเปาหมายรวมกันเพ่ือยกระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน   

………………………………………… 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน      

                   NECTEC                                          RAJABHAT UNIVERSITY 

รายการ 
                                            กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงวตัถุประสงคโครงการฯ 
ณ ที่ประชุมอธิการบดีฯ 

(6 มิถุนายน 2552) 
 

ประชุมทําความเขาใจใหกับตวัแทนคณะทาํงานของมหาวิทยาลัย 3-4 คน/แหง 
(รวมกันกําหนดกรอบและเปาหมายการทํางาน ใหความรูการติดตั้ง /การใชระบบ 

และบอกเลาตัวอยางการนําไปใชในการเรียนการสอน ) 
(ภายใน 15 กรกฎาคม 2552) 

จัดกิจกรรมประกวด “การใช eDLTV ในการเรยีนการสอน” ระดับภูมิภาค 
(มีนาคม – เมษายน 2553) 

คณะทํางานแตละมหาวทิยาลยั 
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ และสงแผน 

(ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552) 

ลงนามบันทึกความรวมมือ (สิงหาคม 2552)

คณะทํางานแตละมหาวทิยาลยั 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

(สิงหาคม 2552 – มีนาคม 
2553) 

ตอบรับการเขารวมโครงการฯ 
ณ ที่ประชุมอธิการบดีฯ 

(6 – 20 มิถุนายน 2552) 

สัมมนาวชิาการ ประเมินผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ  
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