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ชุดอุปกรณ์และสื่อ ICT 
เพื่อการศกึษาจากโครงการฯ 
 1. ประจ าห้องเรียน 

 

1. โทรทัศน์ LED ขนาด 43 นิ้ว 
2. เครื่องคอมพวิเตอร์ พร้อมติดตัง้สื่อมัลตมิีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
3. ระบบอินเทอร์เน็ต LAN NETWORK 
4. ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง  (SMATV) 



2. ประจ าห้องออกอากาศ 
 

1. TV และกล่องรับสัญญาณ 4 กล่อง (ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ) 
2. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (SMATV) 
      2.1 จากโต๊ะประกาศข่าว   2.2 จากเครื่องคอมพิวเตอร ์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server : ส่วนการบันทึกช่องรายการ 

ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง 
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3. ชุดสื่อการเรียนการสอนจากโครงการฯ  
 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ  

โปรแกรมสื่อการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารัฐ 
 

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องที่มอบให้ รร. 
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3. ชุดสื่อการเรียนการสอนจากโครงการฯ  
 

1. วิชาภาษาองักฤษ  
•  True Click Life Eng-G  
•  eng 24  
•  Echo Hybrid  

2. วิชาคอมพวิเตอร์  
• True Click Life Com-G  

3. True Click Life SIS  
   (Interactive 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  

1. กระบวนการพฒันา  
โรงเรียนคุณธรรม  

      โดยมูลนิธยิุวสถริคุณ 
 

2.   สื่อคุณธรรมอื่นๆ   

1. เกมพอเพียง  
 

2. รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
 

3. โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice)  

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ  
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เพื่อการศึกษาจากโครงการฯ 
 



ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT  
และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 

www.pracharathschool.go.th  
>> การสนับสนุนด้านการศึกษา >> VDO สาธิตการใช้สื่ออุปกรณ์ ICT 

    

http://www.pracharathschool.go.th/


HOT LINE  
แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ 

www.pracharathschool.go.th 

www.pracharathschool.go.th >> โรงเรียนประชารัฐ >>  
ผู้ดูแลการติดตั้งระบบและอุปกรณไ์อซีทีโรงเรียนประชารัฐ 

Spare Part  :   
ผู้ขายส่งอุปกรณต์ัวใหม่
ไปใหโ้รงเรียน 
Onsite Service : 
ผู้ขายเช็คอาการและเข้า
ด าเนินการตามเงื่อนไข 

http://www.pracharathschool.go.th/


 

 การใช้งานฟังก์ชัน่ต่างๆ 
ของอุปกรณ์  

 



 1. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 

กด Remote ปุ่ม source 

เลือก HDMI 1 หรือ HDMI 2 
 

สายสัญญาณ 
HDMI 

ภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ 
จะขึ้นจอ TV ในห้องเรียน 
 

1 

2 

3 

1.1 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียง สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ 



1.2 เครื่องรับโทรทัศน์ แสดงภาพและเสียงช่องรายการ 
เลือก source 
ATV 
 

เลือกช่อหมายเลข 1-5  

1 2 

3 4 

เลข 1 = ช่องรายการจากกล่อง 1 
เลข 2 = ช่องรายการจากกล่อง 2 
เลข 3 = ช่องรายการจากกล่อง 3 
เลข 4 = ช่องรายการจากกล่อง 4 
เลข 5 = ช่องถา่ยทอดสดออกอากาศหรือ
สัญญาณภาพและเสยีงจากคอมพิวเตอร์ 
Server ห้องออกอากาศ 
 

1 

2 

 1. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 

Note: ช่องรายการ TV หมายเลข 5 จะเลือกสลับช่องได้จาก AV Selector ที่หลังตู้แดง 



1.3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 วิธีใช้งาน 

 คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกห้องในโครงการประชารัฐจะสามารถต่อเชื่อมกับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  (Uninet หรือ True Internet) ได้ 

 1. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 



1.4 กรณีมีการเช่ือมต่อกับระบบสอนดาวเทียมไกลกังวล ( DLTV )  
 

 1. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 

วิธีใช้งาน 
• ท าการกดสลับสวิทช์ใช้งานได้จาก Switch RF Selector 
* ต าแหน่งติดตั้ง RF Selector จะอยู่ในต าแหน่งที่สะดวก เมื่อครูต้องการสลับสัญญาณ  

ช่อง True Visions 

ช่อง DLTV 



2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 

   2.1 ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ 
 

ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที ่1 : รบัสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทยีมที่ 1 
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที ่2 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทยีมที่ 2 
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที ่3 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทยีมท่ี 3 
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที ่4 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทยีมที่ 4 

ปรับช่องรายการที่ต้องการส่งออกอากาศได้ที่ 
Remote Control  ของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
แต่ละกล่อง 



ช่องรายการ TV  ช่องท่ี 5 

วิธีใช้งาน 
เลือก AV Selector เพื่อสลับสัญญาณออกอากาศระหว่าง  
 - สัญญาณภาพและเสียง จากคอมพิวเตอร์ 
 - สัญญาณภาพและเสียง จากโต๊ะประกาศข่าว 

สวิตช์ส าหรับกดเลือก 

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 



  2.2 ส่วนการถา่ยทอดสดสัญญาณภาพและเสียง 
 

2.2.1  จากโต๊ะประกาศข่าว 

การใช้งาน 
- กล้อง Video ส าหรับ ส่ง/บันทึก สัญญาณภาพและเสียงเพื่อออกอากาศสด 
- Pre Mic Mixer ส าหรับ ปรับ ระดบัสัญญาณเสียง 

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 



การใช้งาน 
- จะส่งสัญญาณภาพและเสียง ที่ปรากฏที่จอคอมพิวเตอร์ออกอากาศไปยังห้องเรียนต่างๆ 

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 

2.2.2 จากคอมพิวเตอร์ 
 

  2.2 ส่วนการถา่ยทอดสดสัญญาณภาพและเสียง 
 



2.3 ส่วนการบันทึกช่องรายการ 

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 



วิธีใช้งาน 
 - การบนัทึกสัญญาณจะรับสัญญาณมาจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องท่ี 1 

- ใช้งานโปรแกรม honestech TVR 2.5 เพื่อการบนัทึกช่องรายการ 

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตา่งๆ  
   ประจ าหอ้งออกอากาศ 



สรุปการใช้งาน 
  

ต าแหนง่ ล าดบั ฟังก์ชั่นการใช้งาน วิธีการ 

ห้องเรียน 

1 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียง
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ 

กด remote TV จาก source HDMI1 หรือ 2  

2 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียง
ช่องทรู วิชั่นส ์ 

กด remote TV  : source ATV -> ช่องหมายเลข 
1-5 

3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกห้องเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
4 กรณีมีการเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมไกล

กังวล 
เลือกสัญญาณที่อุปกรณ์ RF Selector 

ห้องออกอากาศ 

5 การกระจายสัญญาณช่องรายการทร ูวิชั่นส์ ปรับช่องรายการที่ต้องการส่งออกอากาศได้ที่ 
remote กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละกล่อง 

6 การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากโต๊ะ
ประกาศข่าว 

เลือกสลับสัญญาณที่อุปกรณ์ AV Selector  

7 การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก
คอมพิวเตอร ์

เลือกสลับสัญญาณที่อุปกรณ์ AV Selector  

8 การบันทึกช่องรายการทร ูวิชั่นส ์ บันทึกช่องรายการจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ 
1 โดยโปรแกรม honestec TVR 2.5 


