
การใช้สื่อมัลติมีเดีย
และชุดอุปกรณ์ ICT
โรงเรียนประชารัฐ



Agenda

01
02
03
04
05

แนะน าโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้น า (E5) และ โครงการ CONNEXT ED

สื่อและอุปกรณ์ ท่ี รร. ประชารัฐได้รับจากโครงการ
สานพลังประชารัฐฯ

แนะน าสื่อการเรียนการสอนที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 
(โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ)

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน / ห้องออกอากาศ

สรุปเน้ือหาการอบรม



แนะน าโครงการสานพลัง
ประชารัฐด้านการศึกษา

พื้นฐานและการพัฒนาผู้น า 
(E5) และ CONNEXT ED

“
“
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โครงสร้างคณะท างาน
โครงการสานพลงัประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า (E5)

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวง
ดิจิทัล

คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. วิทิต  รัขชตาตะนันท์

ดร. วรภัทร ภู่เจริญ

การด าเนินงานคณะท างานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
และ CONNEXT ED01



VISION ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนาคุณภาพคน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
MISSION สร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”

ความโปร่งใสของข้อมูล
สถานศึกษา

กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลของสถานศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน 

การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตสาธารณะใหน้ักเรียน

ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยี
แห่งอนาคตในระดับภมูิภาค

การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีและการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาและส่งเสริมผู้น ารุ่นใหม่

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนทั้ง 10 ด้าน

VISION & MISSION

การด าเนินงานคณะท างานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
และ CONNEXT ED01



โครงการ CONNEXT ED

โครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาทีย่ัง่ยืน (CONNEXT ED)
เกิดขึ้นภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า (E5)
ริเริ่มและกอ่ตั้งโดยความร่วมมือจาก 12 บริษัทเอกชนชัน้น า
โดยการท างานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ

การด าเนินงานคณะท างานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
และ CONNEXT ED01



12 บริษัทเอกชน ร่วมสนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน

การด าเนินงานคณะท างานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
และ CONNEXT ED01

บทบาทความร่วมมือ
ของ 12 บริษัท

คัดเลือกผู้น ารุ่นใหม่จาก 
12 บริษัท
เป็น School Partner

ลงพื้นที่
ปฏิบัติงานกับ
โรงเรียน

School Partner และ ผอ. 
ร่วมจ้ดท าแผนพัฒนา รร.

ผอ. น าเสนอแผนพัฒนา
มุ่งเน้นการสร้าง
เด็กดี - เด็กเก่ง

ผู้บริหารจาก 12 บริษัท 
สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน



เชื่อมต่อระบบ
อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง 
ส าหรับโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกล

ติดต้ังอุปกรณ์
และสื่อ ICT 
เพื่อการศึกษา
ในทุกห้องเรียน

1,294 โรงเรียน 39,829
ห้องเรียน•2,037 โรงเรียน ใช้ระบบ UNINET 

ของกระทรวง
•11 โรงเรียน ไม่มีไฟฟ้า / อยู่ในเขต
ป่าสงวน

+

สิ่งที่โครงการฯ  ด าเนินการให้กับ “โรงเรียนประชารัฐ”

การด าเนินงานคณะท างานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
และ CONNEXT ED01



สื่อและอุปกรณ์ ที่ รร. 
ประชารัฐได้รับจากโครงการ

สานพลังประชารัฐฯ

“
“
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สื่อและอุปกรณ์ที่ รร. ประชารัฐได้รับจากโครงการ
• ได้รับ

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02

สื่อและอุปกรณ์
ในห้องเรียน

สื่อและอุปกรณ์
ในห้องออกอากาศ

สื่อการเรียนการสอน 
(โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนประชารัฐ)

21 3



1. สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน

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

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02



1. TV และกลอ่งรับสัญญาณ 4 กล่อง (ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ)
2. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง (SMATV)

2.1 จากโต๊ะประกาศข่าว 2.2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server : ส่วนการบนัทกึช่องรายการ

ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง

2. สื่อและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02



3. สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

สื่อการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารฐั

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องท่ีมอบให้ รร.

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02

มีบรรจุใน 2 ช่องทาง ได้แก่

www.pracharathschool.go.th
>> เมนูคลังความรู้ 21



ค้นหาสื่อการเรียนการสอนในโครงการฯ
www.pracharathschool.go.th >> คลังความรู้

3. สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02



3. สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารฐั

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องท่ีมอบให้ รร.

สื่อและอปุกรณ์ ที ่รร. ประชารัฐ
ได้รับจากโครงการสานพลังประชารัฐฯ02



ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

   

แนะน าสื่อการเรียนการสอนที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 
(โปรแกรมส่ือการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารฐั)03

ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใชง้าน
www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้าน
การศึกษา >> VDO สาธิตการใช้สื่ออุปกรณ์ ICT



แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรมสื่อการเรียนการ
สอนโรงเรียนประชารัฐ)

“
“
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โปรแกรมสื่อการเรยีนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 03



สื่อการเรยีนการสอนจากโครงการฯ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 
• 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  
โรงเรียนคณุธรรม 

      โดยมูลนิธิยวุสถริคุณ

2.   สื่อคุณธรรมอืน่ๆ  

1. เกมพอเพียง 

2. รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ

3. โรงเรียนตน้แบบ (Best Practice) 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 03

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ แบง่เป็น 3 หมวด ดังนี้



ตรวจสอบไฟล์สื่อการสอน 5 ไฟล์ต่อไปนี้
ในคอมพิวเตอร์ ที่อยู่บน Desktop 

03

ห้ามแก้ชื่อ Icon  / ห้ามย้าย Icon 
ทุก Icon จะต้องมีลักษณะเดิมเหมือนตอนที่ได้รับมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาวันแรก

แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

1.  Click Life English_อนุบาล-ประถม
2.  English 2016
3. สื่อการเรียนการสอน Pracharath
4. Fathers Farm Laucher
5. True Click Life SIS.exe



ดาวน์โหลดโปรแกรม “สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ”

03

ดาวน์โหลดโปรแกรม “สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ” 
www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้าน
การศึกษา >> โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ

แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

** ดาวน์โหลดโปรแกรม 
ลงในคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องที่ได้รับ ** 



ตรวจสอบหนังสือและคู่มือครูหลักสูตร True Click Life English Genius

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

คู่มือครู 
• อนบุาล 1-2
• ป.1-ป.6

หนังสือเรียน
ภาษาองักฤษ
• อนุบาล 1-2
• ป.1-ป.6

• อนุบาล 1-2 
และ ป.1-ป.3 :

   ได้ระดับชั้นละ 1 เล่ม
• ป.4-ป.6 :
ได้ระดับชั้นละ 2 เล่ม

• อนุบาล 1-2 
และ ป.1-ป.3 :

   ได้ระดับชั้นละ 1 เล่ม
• ป.4-ป.6 :
ได้ระดับชั้นละ 2 เล่ม

หมายเหตุ : แต่ละ รร. จะได้หนงัสือตามระดับช้ันของ รร. 



  ตรวจสอบหนังสือและคู่มือครูหลักสูตร True Click Life Computer Genius

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

คู่มือครู 
• อนบุาล 1-2
• ป.1-ป.6 
• ม.1- ม.6

หนังสือเรียน
คอมพิวเตอร์
• อนบุาล 1-2
• ป.1-ป.6 
• ม.1- ม.6

• อนุบาล 1-2 
   ได้ระดับชั้นละ 2 เล่ม
• ป.1-ป.6 
ได้ระดับชั้นละ 1 เล่ม

• ม.1- ม.6
ได้ระดับชั้นละ 2 เล่ม

• อนุบาล 1-2 
   ได้ระดับชั้นละ 1 เล่ม
• ป.1-ป.6 
ได้ระดับชั้นละ 1 เล่ม

• ม.1- ม.6
ได้ระดับช้ันละ 2 เล่ม

หมายเหตุ : แต่ละ รร.  จะได้หนังสือตามระดับชั้นของ รร. 





ประกอบด้วยสื่อ 3 หมวด ดังนี้
1) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) คุณธรรมและจริยธรรม
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ



• 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย
• วิชาภาษาองักฤษ : 

• True Click Life Eng-G
• eng 24
• Echo Hybrid

• วิชาคอมพิวเตอร์ : 
True Click Life Com -G

• True Click Life SIS :    
สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 



วิชาภาษาอังกฤษ

True Click Life 
English Genius

• หลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  พร้อมกับการออกเสียง โดย
สอดแทรกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

• รู้จักเสียง Phonics / ค าศัพท์ / การเรียนรู้ไวยากรณ์ / บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
• รูปแบบส่ือ  ประกอบด้วย หนังสือเรียน คู่มือครู Multimedia ได้แก่ Animation, Song, Audio
• ระดับชั้น : อนุบาล 1 – ป.6

eng 24 

• ส่ือประกอบการสอน Phonics เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านเบื้องต้นส าหรับเด็ก ป.ต้น
• รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรและเสียงสระ โดยการใช้หลัก phonics  
• สนุกสนานกับการเรียน ผ่านเพลง / นิทาน / กิจกรรมเต้น
• มีความยาว 40 นาทีต่อ 1 ตอน พร้อมแผนการสอน
• ระดับช้ัน : ป.1 – ป.3

Echo Hybrid

• ส่ือเสริมสร้างทักษะการฟังและพูด 
• ตอบสนองกับกรอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของสหภายยุโรป ( CEFR )
• วีดีโอบทสนทนา วีดีโอการสอนหลักไวยากรณ์ ชุดค าศัพท์และตัวอย่างประโยค
• ระดับชั้น : ป.1 – ป.3

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 



วิชาคอมพิวเตอร์

True Click Life Com- G

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

ประเภท
ของสือ่

สื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
พร้อมแบบเรียน คู่มือครู

จุดประสงค์ พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลย ี
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

ระดับชั้น อนบุาล และ ป.1– ม.6

รูปแบบ รูปแบบมัลติมีเดีย 
Animation 
MV 
Song 
Game



True Click Life SIS

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

True Click Life SIS: 
สื่อมัลติมีเดีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเภท
ของสื่อ

สื่อช่วยสอน ในรูปแบบมัลติมีเดียผ่านการ์ตูน 
พร้อมเกมฝึกทักษะและแบบฝึกหดัทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ

จุดประสงค์ พัฒนาความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
รูปแบบ interactive

ระดับชัน้ อนุบาล – ม.6 และบคุคลทั่วไป

รูปแบบ สื่อในรูปแบบมัลติมีเดยีใน 5 หมวด ได้แก่
• บทเรียน 8 กลุ่มสาระ
• สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• สื่อเสริมทักษะอ่านออกเขียนได้
• สื่อพระพุทธศาสนา
• เกมฝึกทักษะ



คุณธรรมและจริยธรรม



คุณธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม 
( link เข้าสู่เว็บไซต์
www.pracharathschool.go.th)
ประกอบด้วย
1. สื่อคุณธรรมในโครงการ 

อาทิ กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ

2. สื่อคุณธรรมอื่นๆ  อาทิ 
นิทาน บทความด้านคุณธรรม 
บทสวดมนต์

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


ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านอื่นๆ 



ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ   ประกอบด้วย
1. เกมพอเพียง 
2. รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวทางโรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ
3. โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) 

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 



เกมพอเพียง 

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

ประเภท
ของสือ่

เกมพอเพยีง : เกมฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดท าโดย
มหาวิทยาลยัรังสติ

จุดประสงค์ 1. ฝึกทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การคลิกเมาส์
ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้น ป.1 – บุคคลทั่วไป



รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

ประเภท
ของสื่อ

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เผยแพร่วิดีโอและเอกสารการอบรมใน  
www.pracharathschool.go.th >> คลังความรู้

จุดประสงค์ เน้นทักษะการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย 
และคณิตศาสตร์

ระดับชัน้ ภาษาไทย ป.1, ป.4 และ ม.1
คณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1

รูปแบบ 1. เอกสารประกอบการอบรม
2. เทปบันทึกภาพการอบรม

• การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
• การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

3. เอกสารรูปแบบการเรียนการสอน



โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice)

03 แนะน าสื่อการเรียนการสอน
ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์ 

ประเภท
ของสือ่

วิดีโอรวบรวมแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนจากโรงเรียนต้นแบบ
ชั้นน า อาทิ โรงเรียนสัตยาไส 
โรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนมี
ชัยพัฒนา ฯลฯ
เผยแพร่บน 
www.pracharathschool.go.th

จุดประสงค์ เพื่อเปน็กรณีศึกษาส าหรับผู้บริหาร
หรือครูในการน าแนวทางมา
บูรณาการ ปรับใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนในโรงเรียนของตน



แหล่งการเรียนรู้แนะน า

• คลังความรู้ และคลังข้อสอบออนไลน์
• www.trueplookpanya.com 

แหล่วงรวมคลังบทเรียน คลังข้อสอบ ส่ือการเรียนการสอน
ในรูปแบบมัลติมีเดยีต่างๆ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ทุกระดับช้ัน ใช้งานฟรี

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

Trueplookpanya
Plook Education
Plook Teacher
Trueplookpanya Channel

 แหล่งสื่ออื่นๆ
• www.stemedthailand.org : การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล 

• The 1 book e-library Application : App ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุก รร. ประชารัฐสามารถล็อกอินเพื่ออ่าน
หรือดาวน์โหลดหนังสอืได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



Plook Education 
รายการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 
True Click Life Eng-G 
โดยครูเจ้าของภาษา

  รายการ Plook Education 

แหล่งการเรียนรู้แนะน า

ติดตามได้ที่ 
• ช่องทรูปลูกปัญญา 

True Visions 37 / HD111 / PSI 188
• ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-09.30 น. 



แนะน าชุดอปุกรณ์
ในห้องเรียนและ
ห้องออกอากาศ

“
“

04



1. สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน

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

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



1. TV และกลอ่งรับสัญญาณ 4 กล่อง (ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ)
2. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง (SMATV)

2.1 จากโต๊ะประกาศข่าว 2.2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server : ส่วนการบนัทกึช่องรายการ

ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง

2. สื่อและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

   

ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใชง้าน
www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้าน
การศึกษา >> VDO สาธิตการใช้สื่ออุปกรณ์ ICT

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



1. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน 

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



 1. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน

กด Remote ปุ่ม source

เลือก HDMI 1 หรือ HDMI 2

สายสัญญาณ HDMI

ภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์
จะขึ้นจอ TV ในห้องเรียน

1

2

3

1.1 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์



1.2 เครื่องรับโทรทัศน์ แสดงภาพและเสียงจากช่องรายการ

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 = ช่องถ่ายทอดสดออกอากาศหรือ
สัญญาณภาพและเสยีงจากคอมพวิเตอร์ 
Server ห้องออกอากาศ

1

2

Note: ช่องรายการ TV หมายเลข 5 จะเลอืกสลับช่องได้จาก AV Selector ที่หลังตู้แดง

 1. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน



ช่องรายการสารคดี สาระความรู้จากทรูวิชั่นส์กว่า 80 ช่อง (รวม DL-TV)

ช่องรายการเพื่อการศึกษากว่า 80 ช่อง

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



ตรวจสอบตารางออกอากาศ ที่ www.pracharathschool.go.th

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04

ช่องรายการเพื่อการศึกษากว่า 80 ช่อง



ตัวอย่างการท าผังรายการจากช่องสาระความรู้

ช่องรายการเพื่อการศึกษากว่า 80 ช่อง

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



1.3 การใช้งานอินเทอรเ์น็ต

วิธีใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกห้องในโครงการประชารัฐจะสามารถ

ต่อเชื่อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต  (Uninet หรือ True Internet) ได้

 1. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน



1.4 กรณีมีการเชื่อมต่อกับระบบช่องรายการต่างๆ

วิธีใช้งาน
• ท าการกดสลับสวิทช์ใช้งานได้จาก Switch RF Selector
* ต าแหน่งติดตั้ง RF Selector จะอยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวก เมื่อครูต้องการสลับ
สัญญาณ

ช่อง True Visions

ช่อง DLTV

 1. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องเรียน



 2. การใช้งานอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ

   2.1 ส่วนการกระจายสญัญาณช่องรายการ

ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที่ 1 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณที่ 1
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที่ 2 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณที่ 2
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที่ 3 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณที่ 3
ช่องรายการ TV ทรูวิชั่นส์ ช่องที่ 4 : รับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณที่ 4

ปรับช่องรายการที่ต้องการส่งออกอากาศ
ได้ที่ Remote Control ของกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียมแต่ละกล่อง

1 2

3 4



ช่องรายการ TV  ช่องที่ 5

วิธีใช้งาน
เลือก AV Selector เพื่อสลับสัญญาณออกอากาศระหว่าง 

- สัญญาณภาพและเสียง จากคอมพิวเตอร์
- สัญญาณภาพและเสียง จากโต๊ะประกาศข่าว

สวิตช์ส าหรับกดเลือก

2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ



  2.2 ส่วนการถ่ายทอดสดสญัญาณภาพและเสียง

2.2.1  จากโต๊ะประกาศข่าว

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

2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ



การใช้งาน
- จะส่งสัญญาณภาพและเสียง ที่ปรากฏที่จอคอมพิวเตอร์ออกอากาศ
    ไปยังห้องเรียนต่างๆ

2.2.2 จากคอมพิวเตอร์

  2.2 ส่วนการถ่ายทอดสดสญัญาณภาพและเสียง

2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ



2.3 ส่วนการบันทึกช่องรายการ

2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ



วิธีใช้งาน

- การบันทึกสัญญาณจะรับสัญญาณมาจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องที่ 1
- ใช้งานโปรแกรม honestech TVR 2.5 เพื่อการบันทึกช่องรายการ

2. การใช้งานอุปกรณ์
   ในห้องออกอากาศ



สรุปการใช้งาน
ต าแหน่ง ล าดับ ฟังก์ชัน่การใช้งาน วิธีการ

ห้องเรียน

1 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียง
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์

กด remote TV จาก source HDMI1 หรือ 2 

2 เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพและเสียงจาก
ช่องทรู วิช่ันส์ 

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

3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกห้องเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

4 กรณีมีการเช่ือมต่อกับระบบดาวเทียม เลือกสัญญาณทีอุ่ปกรณ์ RF Selector

ห้อง
ออกอากาศ

5 การกระจายสัญญาณช่องรายการทรู วิชั่นส์ ปรับช่องรายการที่ต้องการส่งออกอากาศได้ที ่
remote กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละกลอ่ง

6 การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากโตะ๊
ประกาศข่าว

เลือกสลับสัญญาณทีอ่ปุกรณ์ AV Selector 

7 การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก
คอมพิวเตอร์

เลือกสลับสัญญาณทีอ่ปุกรณ์ AV Selector 

8 การบันทึกช่องรายการทรู วิชั่นส์ บันทึกช่องรายการจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ 
1 โดยโปรแกรม honestec TVR 2.5

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



HOT LINE 
แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์

www.pracharathschool.go.th

แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ ICT
www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้าน
การศึกษา >> ติดต่อผู้ดูแลอุปกรณ ์ICT



HOT LINE 
แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์

เบอร์ติดต่อผู้ดูแลและการรับประกันอุปกรณ์ ICT



สรุปเนื้อหา
การอบรม

“ “

05



ทบทวนโปรแกรมสือ่การเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ คณุธรรม และจรยิธรรม ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพด้านอื่นๆ 

สรุปเนื้อหาการอบรม05



สื่อการเรยีนการสอนจากโครงการฯ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 
• 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. สื่อคณุธรรมในโครงการ
อาทิ กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนคุณธรรม 

      โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ

2.   สื่อคุณธรรมอืน่ๆ  

1. เกมพอเพียง 

2. รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ

3. โรงเรียนตน้แบบ (Best Practice) 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

สรุปเนื้อหาการอบรม05



1. สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน

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

สรุปเนื้อหาการอบรม05



1. TV และกลอ่งรับสัญญาณ 4 กล่อง (ส่วนการกระจายสัญญาณช่องรายการ)
2. ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง (SMATV)

2.1 จากโต๊ะประกาศข่าว 2.2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server : ส่วนการบนัทกึช่องรายการ

ส่วนการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสยีง

2. สื่อและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ

สรุปเนื้อหาการอบรม05



ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

   

ชม VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT และดาวน์โหลดคู่มือการใชง้าน
www.pracharathschool.go.th >> การสนับสนุนด้าน
การศึกษา >> VDO สาธิตการใช้สื่ออุปกรณ์ ICT

แนะน าชุดอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องออกอากาศ04



Thank you


