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การประชุมทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
โครงการ “เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”

ภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อโครงการ

เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
การสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของเด็ ก ไทยในชนบท เด็ ก เจ็ บ ป ว ยเรื้ อ รั ง ในโรงพยาบาล ผู พิ ก าร
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และเยาวชนผูตองขัง โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
เพื่อการเรียนรู และการประกอบอาชีพ
การดําเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุม ารี เปน องคป ระธานกรรมการ ศูน ยเทคโนโลยี อิเ ล็กทรอนิก สแ ละคอมพิว เตอร แ ห ง ชาติ สํา นัก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่ในการประสานงาน และสรางความรวมมือ กับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)

เปนโครงการหนึ่ง

ภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
วัตถุประสงคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ในการเขาถึงเทคโนโลยีของโรงเรียน ทสรช.

และเพื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนชนบทใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนในโรงเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนอยูในโครงการทสรช. 84 โรงเรียน รวมโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 4 แหง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 แหง ดวย
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. สวนใหญเปนโรงเรียนตั้งอยูในชนบทที่หางไกล มีโอกาสทางการศึกษา
นอยกวาโรงเรีย นในเมือง และประสบปญหาขาดแคลนครู เนื่องจาก ครูลาออก และครูยายบอย

ที่ผานมา

โรงเรียนหลายแหงไดใชวิธีติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผลจาก
การออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนของฝายเลขานุการโครงการฯ พบวาการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ประสบปญหาในทางปฏิบัติ ไดแก ความยากลําบากในการจัด
ตารางเวลาเรียนของนักรียนแตละชั้นใหตรงกับการถายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล การเรียนการสอนขาด
ความตอเนื่องเพราะ ครูไมส ามารถหยุดการเรียนการสอนเพื่ออธิบายเพิ่มใหกับนักเรียน โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
โรงเรียนที่มีนักเรียนบกพรองทางปญญาและสายตาเลือนลางที่มารว มเรีย นกับเด็กปกติในชั้นเรีย น และบาง
ชวงเวลาสัญญาณดาวเทียมขาดๆ หาย ๆ ในการแกปญหาดังกลาวโรงเรียนหลายแหงไดใชวิธีจัดใหมีอาจารย
หรือเจา หนา ที่ค อยบันทึกการถา ยทอดการสอนสดๆ ไวสํา หรับ ใหค รูยืมไปใชในการเรียนการสอน สง ผลให
โรงเรียนมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
เพื่อแกปญหาดังกลาวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จึงไดจัดทําระบบ e-Learning ของการศึกษา
ทางไกลผา นดาวเทีย ม เพื่อรวมเฉลิมพระเกีย รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธัน วาคม 2550 โดยไดนําเนื้อหาวิดีทัศ นการสอนที่ออกอากาศโดยสถานีโ ทรทัศ นก ารศึกษาทางไกลผา น
ดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้ง สไลดประกอบการสอน ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ จํานวน
6 สาระการเรียนรู ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 1-6) ไดแก ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร,
คณิตศาสตร,

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,

สุขศึกษาและพลศึกษา มาบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร

สํ า หรั บ ให โ รงเรี ย นทสรช. นํ า ไปติ ด ตั้ ง และใช ง านเพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนภายในโรงเรี ย น
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ในรูปแบบ off-line e-Learning สําหรับโรงเรียนทั่วไปทุกแหงอนุญาตใชงานในรูปแบบ on-line e-Learning
ผานเครือขา ยอินเทอรเน็ตไดที่ http://www.edltv.thai.net และอนุญ าตใหนําไปใชในการเรียนการสอน
แบบ off-line e-Learning ภายในโรงเรียนได ทั้งตัวระบบและเนื้อหาโดยไมมีคาใชจาย แตไมอนุญาตให
นําไปใชในเชิงพาณิชย
ฝา ยเลขานุการโครงการฯ คาดหวัง วา ระบบ eDLTV

ที่พั ฒ นาขึ้ นจะยังคุ ณประโยชนต อการ

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในสวนของกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนของครู และการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของนัก เรี ย นระดั บมั ธ ยมศึก ษา ที่ ผา นมา ฝ า ย
เลขานุการเคยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย อุตรดิตถ สกลนคร สงขลา รําไพพรรณี ราชนครินทร และ วไลยอลงกรณฯ ในการดําเนินการนํา
รองโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดําริ ฯ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พรอมกับ
ตระหนั ก ดี ว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ฯ มี เ ครื อ ข า ยครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ อยู ใ กล ชิ ด กั บ โรงเรี ย นชนบท มี
ศักยภาพและมีความพรอมที่จะใหความรวมมือในการเผยแพรและพัฒนาการใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการ
สอนให กับ ครู ใ นทอ งถิ่ น ได เ ป น อยา งดี โดยเฉพาะอย า งยิ่ง โรงเรี ย นในชนบท และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ใน
ทองถิ่น จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนใหเกิดความรวมมือในการเผยแพรและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนใหกับประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการ เผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใช ระบบ
eDLTV ในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน
2. สงเสริมใหโรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
3. สนับสนุนใหมีการทําวิจย
ั ตอยอด เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิคการนํา eDLTV
ไปใชในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
5. เพื่อใหโรงเรียนในทองถิ่นและโรงเรียน ทสรช. ไดรับคําปรึกษา และคําแนะนําจากมหาวิทยาลัยที่เขารวม
โครงการ
เปาหมาย
1. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมเปนหนวยงานกลางในการ เผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใช ระบบ
eDLTV ใหกับโรงเรียน 37 แหง
2. โรงเรียนในประเทศไทยมีการนําระบบ eDLTV ไปใชในการเรียนการสอนไมนอยกวา 100 แหงตอป
3. มีการวิจย
ั และพัฒนา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอยางนอย 20 เรื่อง
4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการใช eDLTV ในการเรียนการสอน ไมนอยกวา
37 เรื่อง (clip video, blog แลกเปลี่ยนบนเว็บไซต eDLTV )
5. โรงเรียนไดรับคําแนะนําและพัฒนาการใช eDLTV ไมต่ํากวา 100 แหงตอป (รวมโรงเรียนทสรช.)
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ขอบเขตและแผนดําเนินการ
1. ชี้แจงความเปนมา วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ประชุมอธิการบดี) 6 มิ.ย. 52
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงใบตอบรับเขารวมโครงการ และคณะทํางาน (ตามเอกสารแนบ) 6-20 มิ.ย. 52
3.

ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดประชุมทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานและอบรมใหความรูแกตวั แทน
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีร่ วมเปนสมาชิกในเครือขาย ภายใน 15 ก.ค. 52

4. ตัวแทนคณะทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏไปประชุมทําความเขาใจกับคณะทํางานในมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานของแตละมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 31 ก.ค. 52
5. บันทึกความรวมมือและเผยแพรอยางเปนทางการ ภายใน 18 ส.ค. 52
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินกิจกรรมเผยแพร และถายทอดความรู ตามแผนปฏิบัติงานของตน
7. แลกเปลี่ยนรูปแบบการใช eDLTV ของครูในโรงเรียนบนเว็บไซต eDLTV ตั้งแตสิงหาคม 2552
(มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหครูทาํ clip video สงทาง blog บนเว็บไซต eDLTV)
(ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดเตรียม blog บนเว็บไซต eDLTV)
8. คัดเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรียนการสอนที่ดีของแตละวิชา ในเดือนมีนาคม 2553
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดประกวดรูปแบบการใช eDLTV จําแนกตามกลุมภูมภ
ิ าค)
9. รวบรวมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกนําไปเผยแพรบนเว็บไซต eDLTV ในเดือนเมษายน 2553
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรวบรวมตัวอยางทีด
่ ี จากเวทีประกวดของแตละภูมภ
ิ าค เผยแพรบนเว็บไซต eDLTV)
การกําหนดบทบาทหนาที่
บทบาทหนาทีข
่ องฝายเลขานุการโครงการฯ
1. ประสานการทํางาน กับ ผูบริหารและคณะทํางานของมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน เผยแพรความรู และถายทอดเทคโนโลยี :a. ใหคําปรึกษาทางเทคนิค สนับสนุน วิทยากร สถานที่ ในการใหความรูกับอาจารยแกนนํา
เกี่ยวกับการใชระบบ และเทคนิคการนําสื่อจากระบบ eDLTV ไปใชในการเรียนการสอน
่ หาวิทยาลัย
b. ใหสท
ิ ธิในการทําสําเนาสื่อ eDLTV โดยจัดสงinitial code ตามจํานวนโรงเรียนทีม
ราชภัฏแจงมา
c.

รวบรวมขอมูล และเผยแพรขอมูลที่เอื้อประโยชนตอการดําเนินงาน

3. จัดกิจกรรมเผยแพรและแลกปลี่ยนประสบการณ :a. สนับสนุนรางวัลกิจกรรมประกวดคัดเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรียนการสอนระดับ
ภูมิภาค และเชิญโรงเรียนเขารวมนําเสนอผลงานในงานวิชาการฯ
b. พัฒนาเว็บไซต eDLTV สําหรับรวบรวมตัวอยางจากเวทีประกวดของแตละภูมิภาค เผยแพรบน
เว็บไซต เพื่อใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
c.

จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน ระหวางมหาวิทยาลัยทีเ่ ขา
รวมโครงการ

-3-

บทบาทหนาทีข
่ องมหาวิทยาลัยฯ
1. เตรียมการ/เผยแพร :a. จัดหาสถานที่เพื่อเปนศูนยประสานงานเครือขายแผยแพรการใช eDLTV แตงตั้งคณะทํางาน และ
ผูอํานวยการรับผิดชอบโครงการ
b. ประชาสัมพันธประโยชนของการใชระบบ eDLTV ผานสื่อตางๆ แจงในที่ประชุมหรืองานสัมมนา
ในทองถิ่น และจัดหาโรงเรียนกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใชระบบ eDLTV
c.

สนับสนุนงบประมาณ คาเบีย
้ เลี้ยง เดินทาง และที่พัก ของอาจารยแกนนํา/คณะทํางานใน
การเขารวมประชุม / ฝกอบรม กับ ฝายเลขานุการโครงการฯ

2. ถายทอด : มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
a. แจงรายชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะใชระบบ eDLTV เพื่อขอรับ Initial Code จากฝายเลขานุการ
โครงการฯ สําหรับทําสําเนาสือ
่ ใหกับโรงเรียน
b. ใหบริการทําสําเนาสื่อ eDLTV บนอุปกรณที่โรงเรียนนํามา เชน Sever, Hard disk (คาบริการ
สําเนาสื่อ eDLTV เก็บคาบริการไดไมเกิน 500 บาทตอครัง้ )
c.

จัดอบรมวิธีการติดตั้งและการนําสื่อ eDLTV ไปใชในการเรียนการสอน
(แนะนําการติดตั้งระบบใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน คาลงทะเบียนฝกอบรม เก็บไดตาม
ความเหมาะสม)

d.

ใหคําปรึกษา และ ติดตามชวยเหลือ เพื่อใหมีการนําระบบ eDLTV ไปใชใหเกิดประโยชนกับ
นักเรียนจริงในโรงเรียน รวมทัง้ ใหความอนุเคราะห ดูแลโรงเรียน ทสรช. ที่อยูในเขตบริการตาม
ความเหมาะสม

3. พัฒนา มีกิจกรรมดังนี้
a. สนับสนุนใหครูสง คลิปการใช eDLTV ไวบนเว็บไซต eDLTV เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
b. จัดกิจกรรมประกวดระดับภูมภ
ิ าคเพื่อคัดเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรียนการสอนทีด
่ ี
โดยขอรับรางวัลจากฝายเลขานุการโครงการฯ
c.

สงเสริมใหอาจารย/นักศึกษา ศึกษาผลกระทบที่ไดรับจากการนําระบบ eDLTV ไปใชในโรงเรียน
(ถามี) โดยใชแหลงทุนที่มีอยูภ
 ายใน/ภายนอกหนวยงาน

d. สงเสริม/แนะนําการทําวิจย
ั ในชั้นเรียนใหกับครูในโรงเรียน (นาจะมี)
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รูปแบบกิจกรรมที่เสนอใหดา
ํ เนินการในการเขารวมเปน “เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการ
ใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”
ฝายเลขานุการโครงการฯ ขอเสนอรูปแบบการเขารวมกิจกรรมในการเปน “เครือขายเผยแพร
ถายทอด และพัฒนาการใชสอ
ื่ eDLTV ในการเรียนการสอน” จํานวน 6 กิจกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตละแหงสามารถพิจารณาเลือกเขารวมเปนเครือขายไดในบางกิจกรรมตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร eDLTV :
1) กําหนดชื่อบุคคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปนผูร ับผิดชอบใหโรงเรียนติดตอขอความ
ชวยเหลือ (ประกาศ ชื่อ-นามสกุล, โทรศัพท, อีเมล บนเว็บไซต http://edltv.thai.net /)
2) เผยแพรผลิตภัณฑ eDLTV ในที่ประชุมหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด เชน ที่ประชุมผูวา
ราชการจังหวัด, ที่ประชุมระดับ อบจ., ที่ประชุมของสพท. (รวมโรงเรียนรัฐ และโรงเรียน
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.ราชภัฏจัดทําหลักสูตร และคูมือ)



ดานเทคนิค (exHD, server-LAN)
(ฝายเลขานุการโครงการฯ จัดทําคูม
 ือการใชงาน eDLTV ในรูปแบบดิจท
ิ ัลแลว
โดยสามารถ download ไดจากเว็บไซต http://edltv.thai.net /)

2) ติดตามผล ดานสถิติการใชงานจาก log data
(ม.ราชภัฏติดตามสถิติการใชงาน โดยใช tool ที่ทางฝายเลขานุการโครงการฯ จัดทําไวแลว)
3) ม.ราชภัฏสามารถนํา eDLTV ไปใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของตนเองไดทุก
รูปแบบ เชน การจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา eDLTV ระดับ 1 :
1) แลกเปลี่ยนประสบการณการใช eDLTV บนเว็บไซต http://edltv.thai.net /
(ม.ราชภัฏ แนะนําใหครูที่มาเขารับการอบรม รูจ
 ก
ั การใช บล็อก ทสรช. ใหเปนประโยชน
เชน จดอนุทินหลังอบรม, ถามปญหา, รายงานผลการนําไปใช เปนตน)
2) สนับสนุนการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
(เปาหมาย อาจเปนครูบางโรงเรียน หรือครูที่มาเรียน ป.บัณฑิต และ ปริญญาโท ก็ได)
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กิจกรรมที่ 4 พัฒนา eDLTV ระดับ 2 :
1) ปรับปรุงเนื้อหาบางแหงใหสอดคลองกับหลักสูตรทองถิ่น เชน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอน
ทําขอสอบออนไลนเพิ่มเติมในระบบ eDLTV
2) นําเนื้อหาและวิธีการสอนจากโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏ สรางเนื้อหา eDLTV ระดับประถม โดยฝาย
เลขานุการโครงการฯ ยินดีจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 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) การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE ) และ Open Source Software
5) NSC : Thai National Software Contest โครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย
กิจกรรมที่ 6 ชวยเหลือโรงเรียน ทสรช. :
ใหการชวยเหลือโรงเรียน ทสรช. ผานกิจกรรมตางๆ เชน ใหคําปรึกษา, จัดอบรม, จัดนักศึกษาออกคาย,
จัดนักศึกษาไปฝกสอน เปนตน
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ความคุม
 คาดานการลงทุน การวิจัยและพัฒนาระบบ EDLTV มีการลงทุนดาน กําลังคน เวลา และ
งบประมาณคอนขางสูง หากไดมีการนําไปเปนเครื่องมือ ชวยในการเรียนรูเ พื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพืน
้ ฐานของนักเรียน และแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จะชวย
ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของพัฒนา คุมคากับการลงทุน และเปนประโยชนตอ
 การศึกษาของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาทุกระดับ ไดเห็นตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา
กลาวคือ ระบบ eDLTV ที่พัฒนาขึ้นนี้ เปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชงานใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนในประเทศไทยไดหลายรูปแบบ เชน สามารถติดตั้งระบบบน Sever ไดหากโรงเรียน
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 และการพัฒนา
ระบบที่นํามาบริหารจัดการความรู เนื่องจากเปนระบบเปด
3. การทํางานในลักษณะรวมกันทํางาน ระหวาง ฝายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ กับสถาบันอุดมศึกษา เปนการทํางานที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
โดยตางมีเปาหมายรวมกันเพื่อยกระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
…………………………………………
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน
NECTEC
ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ
ณ ที่ประชุมอธิการบดีฯ
กิจกรรม
(6 มิถุนายน 2552)

RAJABHAT UNIVERSITY

รายการ
ตอบรับการเขารวมโครงการฯ
ณ ที่ประชุมอธิการบดีฯ
(6 – 20 มิถุนายน 2552)

ประชุมทําความเขาใจใหกับตัวแทนคณะทํางานของมหาวิทยาลัย 3-4 คน/แหง
(รวมกันกําหนดกรอบและเปาหมายการทํางาน ใหความรูการติดตั้ง /การใชระบบ
และบอกเลาตัวอยางการนําไปใชในการเรียนการสอน )
(ภายใน 15 กรกฎาคม 2552)

คณะทํางานแตละมหาวิทยาลัย
ประชุมจัดทําแผนปฏิบต
ั ิการ และสงแผน
(ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552)

ลงนามบันทึกความรวมมือ (สิงหาคม 2552)

คณะทํางานแตละมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(สิงหาคม 2552 – มีนาคม
2553)

จัดกิจกรรมประกวด “การใช eDLTV ในการเรียนการสอน” ระดับภูมภ
ิ าค
(มีนาคม – เมษายน 2553)

สัมมนาวิชาการ ประเมินผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ
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