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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 
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 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 
 

 

 


