
 

 

 

(ราง) บันทกึความรวมมือ (MOU) 
____________________________________ 

การประชมุทาํความเขาใจแนวทางการดาํเนินงาน และการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร  
โครงการ “เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชส่ือ eDLTV ในการเรยีนการสอน”  

ภายใตโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุม

(ราง) บันทึกความรวมมือ  

การเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน 

ระหวาง 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กับ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห

 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ไดมีการตกลง

รวมกัน ที่จะเขารวมเปนเครือขายการเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชระบบ eDLTV  โดยเปดโอกาส

ใหกับโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาในทุกภูมิภาค ไดมีการนําไปใชใหเปนประโยชนตอการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน แบบ off-line e-Learning  และ on-line e-Learning  เพ่ือชวยกันขับเคลื่อนการ

ยกระดับคุณภาพของผูจบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมกันในการปฏิบัติงานรับใชสังคมครั้งนี้  ทั้งสองฝายมีความเห็น

รวมกัน ตอการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และภาระงาน ในการดําเนินการเผยแพร ถายทอด 

และพัฒนาการใชระบบ eDLTV ใหกับโรงเรียน ดังนี้ 

ฝายเลขานุการโครงการฯ 

1. ประสานการทํางาน กับ ผูบริหารและคณะทํางานของมหาวทิยาลัย  

2. จัดกิจกรรมสนบัสนุนการทํางาน :- 

2.1 ใหคําปรึกษาทางเทคนิค สนับสนุน วทิยากร สถานที่ ในการใหความรูกับอาจารยแกนนํา 

เก่ียวกับการใชระบบ และเทคนิคการนําสื่อจากระบบ eDLTV ไปใชในการเรยีนการสอน   

2.2 ใหสทิธิในการทําสําเนาสื่อ eDLTV โดยจดัสงinitial code ตามจํานวนโรงเรียนทีร่าชภฏัแจงมา  

2.3 รวบรวมขอมลู และเผยแพรขอมูลที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนนิงาน 

3. จัดกิจกรรมเผยแพรและแลกปลี่ยนประสบการณ :- 

3.1 สนับสนุนรางวลักิจกรรมประกวดคดัเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรยีนการสอนระดบั

ภูมิภาค และเชญิโรงเรียนเขารวมนําเสนอผลงานในงานวชิาการฯ 

3.2 พัฒนาเว็บไซต eDLTV  และรวบรวมตวัอยางจากเวทีประกวดของแตละภูมิภาค เผยแพรบน

เว็บไซต เพ่ือใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.3 จัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน ระหวางมหาวทิยาลัยทีเ่ขา

รวมโครงการ 
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บทบาทหนาทีข่องมหาวทิยาลัย 

1. เตรียมการ/เผยแพร :- 

1.1  ประชาสัมพันธสื่อ eDLTV ใหโรงเรียนในทองถิ่นไดรับทราบอยางทั่วถึง   

1.2  แตงตั้งคณะทาํงาน สนับสนุนคาเบี้ยเลี้ยง เดนิทาง และที่พัก ของอาจารยแกนนํา/

คณะทํางานในการเขารวมประชุม / ฝกอบรม กับ ฝายเลขานกุารโครงการฯ  

2. ถายทอด :  มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้

2.1 แจงรายชื่อโรงเรียนที่ประสงคจะใชระบบ eDLTV  เพ่ือขอรับ initial code จากฝายเลขานุการ

โครงการฯ สําหรับทําสาํเนาสือ่ใหกับโรงเรียน   

2.2 ใหบริการทาํสําเนาสื่อ eDLTV  บนอุปกรณที่โรงเรียนนํามา เชน Sever Hard disk  (คาบรกิาร

สําเนาสื่อ eDLTV  ใหเก็บคาบริการไดไมเกิน 500 บาทตอครั้ง) 

2.3  จัดอบรมวิธีการใชระบบ eDLTV และการนําสื่อ eDLTV ไปใชในชั้นเรียน พรอมทั้งแนะนาํการ

ติดตั้งระบบใหเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน  (คาลงทะเบยีนฝกอบรม เก็บไดตามเหมาะสม) 

2.4  ใหคําปรึกษา และ ตดิตามชวยเหลือ เพ่ือใหมีการนําระบบ eDLTV ไปใชจริงในโรงเรยีน 

รวมทั้งใหความอนุเคราะห ดูแลโรงเรียน ทสรช. ที่อยูใกลเขตบริการตามความเหมาะสม 

3. พัฒนา มีกิจกรรมดังนี ้

3.1 สนับสนุนใหครสูง คลิปการใช eDLTV ไวบนเว็บไซต eDLTV  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.2 จัดกิจกรรมประกวดระดับภูมิภาคเพ่ือคดัเลือกตัวอยางการใช eDLTV ในการเรียนการสอนทีด่ี 

โดยขอรับรางวลัจากฝายเลขานุการโครงการฯ 

3.3 สงเสรมิใหอาจารย/นักศึกษา ศึกษาผลกระทบที่ไดรับจากการนําระบบ eDLTV ไปใชใน

โรงเรียน (ถาม)ี 

3.4 สงเสรมิ/แนะนาํการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครใูนโรงเรียน (นาจะมี)  

บันทึกความรวมมือ ครั้งที่ 1 น้ี จัดทําข้ึน….. ฉบับ มีขอความตรงกัน ฝายเลขานุการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ถือไวฉบับหนึ่ง และสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการถือไวอีก

ฉบับหนึ่ง โดยมีผูบริหารระดับสูงของทุกหนวยงานรวมลงนาม ตอทายบันทึกน้ี และมีผลนับตั้งแตวันทีล่งนาม

เปนตนไป  

 

 ลงนาม ณ วันที่      เดือน                  พ.ศ. 2552 

 

                                                             …………………………………………. 

           ดร. พันธศักดิ์  ศิริรัชตพงษ  

              ผอ.ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
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……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………            

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………       

       

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             

 

……………………………………….                  ……………………………………….  

( ………………………………………   )              (………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยลัย ……………..                       อธิการบดีมหาวิทยาลัย………………             
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