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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 

 

 

 

 

 

  
 

 


