
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอนโรงเรียน
ประชารัฐ 

 
 



 

ทบทวน 
ชุดอุปกรณ์ และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา 
จากโครงการสานพลังประชารัฐฯ 



ชุดอุปกรณ์ และสื่อ ICT เพื่อ
การศึกษาจากโครงการฯ 
 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 

ชุดอุปกรณ์ และสื่อ ICT เพื่อ
การศึกษาจากโครงการฯ 
 



3. ชุดสื่อการเรียนการสอนจากโครงการฯ  
 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ  

โปรแกรมสื่อการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารัฐ 
 

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องที่มอบให้ รร. 

ชุดอุปกรณ์ และสื่อ ICT เพื่อ
การศึกษาจากโครงการฯ 
 



    การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 

กด Remote ปุ่ม source 

เลือก HDMI 1 หรือ HDMI 2 
 

สายสัญญาณ 
HDMI 

ภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ 
จะขึ้นจอ TV ในห้องเรียน 
 

1 

2 

3 

เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียง สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ 



เคร่ืองรับโทรทัศน์ 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 

    การใชง้านฟังก์ชั่นต่างๆ  
    ประจ าห้องเรียน 
 

Note: ช่องรายการ TV หมายเลข 5 จะเลือกสลับช่องได้จาก AV Selector ที่หลังตู้แดง 



ช่องรายการเพื่อการศึกษา 
กว่า 80 ช่อง 

ตรวจสอบตารางออกอากาศ ที ่www.pracharathschool.go.th 



ตัวอย่างการท าผังรายการ 
จากช่องสาระความรู้ 



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  :   
ผู้ขายส่งอุปกรณ์ตัวใหม่
ไปให้โรงเรียน 
Onsite Service : 
ผู้ขายเช็คอาการและเข้า
ด าเนินการตามเงื่อนไข 

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




ชุดสื่อการเรียนการสอนจากโครงการฯ  
 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ  

โปรแกรมสื่อการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารัฐ 
 

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องที่มอบให้ รร. 

ชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัล  
โครงการสานพลังประชารัฐฯ 
 



สื่อการเรียนการสอนจากโครงการฯ  
 

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  

ชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัล  
โครงการสานพลังประชารัฐฯ 
 



ดาวน์โหลดโปรแกรม 
สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ 

www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้านการศึกษา >>  
สื่อการเรียนการสอน >> โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ 

 

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
































รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ 

เผยแพร่วิดีโอและเอกสารการอบรมใน www.pracharathschool.go.th   



โรงเรียนตน้แบบ 
 Best Practice 

วิดีโอรวบรวมแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนต้นแบบชั้นน า  
อาทิ โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนมีชัยพัฒนา ฯลฯ  

 



คลิป 
hunter 



ค้นหาสื่อการเรียนการสอน 
ในโครงการฯ 

www.pracharathschool.go.th  
>> การสนับสนุนด้านการศึกษา >> สื่อการเรียนการสอน 

    

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


แหล่งการเรียนรู้แนะน า 

 

• คลังความรู้ และคลังข้อสอบออนไลน์ 
• www.trueplookpanya.com  
• Facebook : Plook Education 

 
 
 
• แหล่งส่ือภาษาอังกฤษ 

• www.eng24.ac.th 
• Facebook : Plook English 
• Application : Echo English 

                
 


