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วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ EDR ทางระบบ Zoom 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    1. ตารางก าหนดการ / หัวข้อการอบรม 
  2. เอกสารช้ีแจงวิธีและขั้นตอนการอบรมผ่านทางระบบ Zoom พร้อมคู่มือการติดต้ัง 
      3. เอกสารช้ีแจงการน าเนื้อหาส่ือการสอนขึ้นบนระบบ Cloud Storage  
 
 ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้น าระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษา (ระบบ EDR) เข้ามาใช้
บริหารจัดการสถานศึกษา ในกลุ่มงานและแผนกวิชาต่างๆ โดยบริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและพัฒนาระบบดังกล่าวนั้น 
 ด้วยสถานการไวรัสโควิด-19 ระบาด กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เล่ือนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 เป็น
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบ
เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงฯ และของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบ EDR ท่ีเป็นระบบบริหารจัดการการอาชีวศึกษา 
(Education Management Software System) ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน หรือ LMS (Learning 
Management System) ท่ีเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครองเดิมอยู่แล้ว มาพัฒนาเพิ่มโมดูล 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เรียกว่า “EDR Hybrid Learning” เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดแผนการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่ง ในโมดูล “EDR Hybrid Learning” ประกอบด้วยฟังก์ช่ันงานหลัก 2 ส่วนคือ 1. ส่วนการจัด
แผน/หน่วยการสอนออนไลน์ และ 2. ส่วนของการจัดท าชุดข้อสอบ/ข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้ส าหรับประเมินความรู้ของ
ผู้เรียนหลังจากเข้าศึกษาเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ออนไลน์  
 ดังนั้น เพื่อให้ครูผู้สอน สามารถใช้โมดูลใหม่นี้ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ EDR ให้ทันก่อน 
เปิดภาคเรียน บริษัทฯ จึงขออบบรมการใช้งาน ของฟังก์ช่ันใหม่นี้ ให้กับวิทยาลัยฯ  ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 
08:30 – 17:00 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.) ผ่านทางระบบ ZOOM ซึ่งมีเอกสารช้ีแจงวิธีและขั้นตอนการ
อบรมผ่านทางระบบ Zoom พร้อมคู่มือการติดต้ัง (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2.) ประการสุดท้ายครูผู้สอนท่ี
เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมแผนการสอนรายวิชา และข้อสอบหรือแบบทดสอบ ท่ีเป็นไฟล์เอกสาร พร้อมท้ังให้จัดท า 
ตามขั้นตอนการน าเนื้อหา หรือส่ือการสอนขึ้นบนระบบ Cloud Storage (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3.) ท้ังนี้ 
ให้วิทยาลัยฯ เข้าทดสอบระบบการประชุม ZOOM กับบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 โดยประสาน
ผ่านทาง line กลุ่ม EDR ของสถานศึกษา 
 จึงเรียนมายังท่านได้โปรดแจ้งครูผู้สอน เข้าร่วมรับการอบรม ตามวัน และเวลาข้างต้น หากมีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบต่อไปด้วย ขอขอบพระคุณท่าน ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายนันทน์ภพ ศาสนนันทน์) 
ผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 



ล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ จ ำนวนครู เร่ิมอบรม ถึงวันท่ี จ ำนวนกลุ่ม กลุ่มท่ี จ ำนวนผู้เข้ำอบรม วันท่ีอบรม เร่ิมเวลำ ส้ินสุดเวลำ
1 30 14 พ.ค.63 9.00 12.00
2 25 13.00 15.00
3 25 15.00 17.00

1 2

- กำรตรวจค ำตอบข้อสอบแบบอัตนัยและให้คะแนน
- กำรตรวจสอบคะแนนข้อสอบแบบปรนัย
- กำรตรวจสอบคะแนนจำกกำรทดสอบออนไลน์
- กำรเข้ำทดสอบออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษำ

และจ ำนวนคร้ังท่ีสำมำรถทดสอบได้)

หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (EDR Hybrid Learning)
กำรสร้ำงแผนกำรสอนออนไลน์ ใช้เวลำ 60 นำที

- กำรตรวจสอบกำรเข้ำศึกษำส่ือกำรสอนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษำ
- กำรเข้ำศึกษำส่ือกำรสอนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษำ
- กำรก ำหนดหน่วยกำรสอนออนไลน์ให้กลุ่มเรียน
- กำรเพ่ิม URL Link ส่ือกำรสอนแต่ละหน่วยกำรสอน
- กำรสร้ำงหน่วยกำรสอนออนไลน์แต่ละรำยวิชำ
- กำรตรวจสอบรำยวิชำท่ีสอน

- กำรก ำหนดเง่ือนไขกำรทดสอบ (วันท่ีทดสอบ ระยะเวลำทดสอบ จ ำนวนข้อสอบ
- กำรก ำหนดชุดข้อสอบ/หน่วยกำรสอนให้กลุ่มเรียน
- กำรก ำหนดชุดข้อสอบ/หน่วยกำรสอนให้กลุ่มเรียน
- กำรสร้ำงโจทย์ข้อสอบ (ปรนัย/อัตนัย) และกำรสร้ำงตัวเลือกค ำตอบ
- กำรสร้ำงชุดข้อสอบออนไลน์
กำรสร้ำงชุดข้อสอบออนไลน์ ใช้เวลำ 60 นำที

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1. 

ตารางก าหนดการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (EDR Hybrid Learning)

1 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 80 14 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 3



คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านคอมพิวเตอร์ 
การเข้าใชแ้อพพลิเคชั่น Zoom สามารถใช้งานได้ผ่านสองช่องทางคือช่องทางสมาร์ทโฟนหรือผ่าน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้

1. การลงโปรแกรม Zoom

ก า ร ติ ด ตั้ ง แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น  Zoom ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ไ ด้ ท่ี 
https://zoom.us/support/download หากการดาวน์โหลดไม่เกิดขึ้น ให้กดที่ หมายเลข 1 เมื่อการ
ดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดที ่หมายเลข 2 สองคร้ังเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง 

1 

2 

https://zoom.us/support/download
ICHuN
Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เอกสารชี้แจงวิธีและขั้นตอนการอบรมผ่านทางระบบ Zoom พร้อมคู่มือการติดตั้ง



2.1 ขั้นตอนการเข้าอบรมผ่าน ZOOM 
 
2.1.1. ทางบริษัทฯ จะท าการส่ง Link การเข้าร่วมประชุมผ่าน Application ZOOM ในการจัดอบรมออนไลน์ ให้ทางกลุ่ม line 
EDR ของแต่ละแห่ง 
2.1.2. ใหท้ าการกดท่ี link เพื่อเข้าห้องประชุม และท าตามขั้นตอนการใช้งาน Application ZOOM ตามคู่มือท่ีส่งมา 
 

 
 
2.1.3. ท าการตรวจสอบกล้องวิดีโอ และทดสอบไมโครโฟน ในหน้าต้ังค่า (Setting) ของ Application ZOOM  

 
 
2.1.4. ทางบริษัทฯ จะท าการทดสอบระบบโดยมีการก าหนดวัน-เวลา ในการเข้าร่วมประชุมของ Application ZOOM ก่อนท่ี
จะมีการอบรมจริงอย่างน้อย 1 วันท าการ 

3 

4 

https://localfund.happynetwork.org/


  
 

 

 

2.2 การเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom 

• ติดตั้ง Zoom แล้ว หลังจากระบุรหัสหรือชื่อห้องประชุมจะเข้าสู่หน้าการเปิดโปรแกรม ใน
กรณีท่ีเคยลงแอพพลิเคชั่น Zoom แล้วให้ท าการกด หมายเลข 5 “Open Zoom Meetings” 

• ยังไม่ได้ติดตั้ง Zoom หากยังไม่เคยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้ท าการกดท่ี หมายเลข 5.2 
“download & run Zoom”  

• ติดตั้ง Zoom แล้วแต่ยังไม่ขึ้นหน้าต่าง 5 ให้ท าการกด หมายเลข 5.1 “click here”  

5.2 

5.1 

5 



 

 

2.3 การตั้งค่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom จะมีตัวเลือกให้เข้าร่วมด้วยวีดีโอ
(หมายเลข 6 : “Join with Video”) หรือไม่เปิดวีดีโอ (หมายเลข 7: “Join without Video” ถัดไป
จะเป็นเลือกวิธีการสื่อสารในกรณีนี้เลือก หมายเลข 8 “Join with Computer Audio” 

6 

7 

8 



2.4 เมนูใช้การใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom 
1. Audio เปิดปิดไมโครโฟน 
2. Video เปิดปิดวีดีโอ
3. invite เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
4. Participants รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

4.1 Raise Hand ยกมือเมื่อต้องการแสดง
ความคิดเห็น 

5. Share แชร์หน้าต่างท่ีต้องการของผู้เข้าร่วม
ประชุม

6. Chat สนทนากับผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 
7. Record บันทึกวิดีโอการประชุม 
8. Leave Meeting ออกจากการประชุม

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 

ICHuN
Typewritten Text
คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 1. หากเป็น PC Desktop จะต้องมีกล้อง Webcam และต้องมี headset ที่มีไมโครโฟน 2. ส่วนที่ใช้หรือส่วนที่เป็น Notebook, Tablet, Mobile phone มีกล้องพร้อมไมค์บิ้วอินอยู่แล้ว ให้ทดสอบการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

เอกสารช้ีแจงการน าเนื้อหาสื่อการสอนข้ึนบนระบบ Cloud Storage 
ค าช้ีแจง 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ EDR หรือ EDR Hybrid Learning เป็นระบบท่ีจัดการเนื้อหา 
ส่ือการสอนท่ีอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือลักษณะ e-Learning ดังนั้นระบบ EDR 
Hybrid Learning ไม่ใช่เป็นระบบท่ีสร้าง e-Learning แต่เป็นระบบท่ีจัดการ เช่ือมโยงเนื้อหาหรือส่ือการ
สอนท่ีใช้เรียนรู้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือหมายถึงการผูก URL Link 

2. เนื้อหา (Content) หรือส่ือการเรียน ซึ่งต้องอยู่ในรูปของไฟล์ เช่น Word, Excel, PowerPoint, PDF, 
Video หรือส่ือมัลติมีเดียอื่นๆ ยกเว้นส่วนท่ีต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ 

3. ครูผู้สอนต้องน าเนื้อหา (Content) หรือส่ือการสอนตามข้อ 2 ขึ้นสู่ระบบ Cloud Storage, YouTube, 
Facebook ของตนเอง และน า URL Link นั้นมาผูกในระบบ  

4. หากเนื้อหา (Content) หรือส่ือการสอนท่ีครู ต้องการน ามาใช้อยู่บน YouTube หรือ Website แล้ว ก็
สามารถน า URL Link มาผูกในระบบได้เลย 

 
การน าไฟล์เข้าสู่ระบบ Cloud Storage 

Cloud Storage หมายถึง หรือได้แก่ Google Drive, Dropbox 
1. การน าไฟล์ท่ีเป็น Word, Excel, PowerPoint, PDF เข้า Google Drive จะต้องด าเนินการดังนี ้

1.1 ต้องสมัครหรือเป็นสมาชิกของ gmail.com โดยการสมัคร e-Mail เช่น xxxxxx@gmail.com  
1.2 เข้า Website Google.com ไปท่ี แอพ Google (1) เลือก ไดรฟ์ (2) 
 

 
 
 
 
 
 

2 

mailto:xxxxxx@gmail.com


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

1.3 กดไปท่ี +ใหม่ (3) เลือกการอัปโหลดไฟล์ หรืออัปโหลดโฟลเดอร์ (4) เพื่อท าการ Upload ไฟล์
เนื้อหา (Content) หรือส่ือการสอน 

  
 

1.4 เมื่อ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ให้แชร์ไฟล์ (5) คล้ิกท่ี ขั้นสูง (6) เพื่อก าหนดการแชร์ไฟล์เป็น
สาธารณะ  

 
 

1.5 คล้ิกท่ี เปล่ียน (7) เพื่อก าหนดการเข้าถึง เลือก เปิด – ทุกคนท่ีมีลิงก์ (8) กดบันทึก 

 
ค าแนะน า ในการ Upload ไฟล์ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกัน ควรสร้างเป็น Folder ต้ังช่ือให้เป็นชื่อรายวิชาท่ีสอน เพื่อ
น าไฟล์ของหน่วยสอนต่างๆ มารวมอยู่ใน Folder เดียวกัน และความสะดวกต่อการแชร์ การเข้าถึง เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น  

4 
3 

6 
5 

8 

7 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

2. การน า URL Link ของไฟล์เนื้อหา หรือส่ือการสอน ท่ี Upload ขึ้นจาก Google Drive ตามข้ันตอน
ท่ี 1.1 – 1.5 มาใช้งานกับระบบ EDR Hybrid Learning จะต้องด าเนินการดังนี ้
2.1 เข้าไปท่ี Google Drive ของท่าน 
2.2 เลือกไฟล์เนื้อหา ส่ือการสอนท่ีต้องการ 
2.3 จะได้ลิงก์ท่ีต้องการ ตัวอย่าง (1) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hQ....... 

  
2.4 เมื่อได้ URL Link ให้ Copy เพื่อไปวางผูกกับการสร้างเนื้อหา หรือส่ือการสอนออนไลน์ของ

ระบบ EDR Hybrid Learning  
 
ส าหรับเนื้อหา Content หรือสื่อการสอนที่เปน็ Video หรือสื่อมัลติมีเดียชนิดอื่นๆ 

ให้เนื้อหา Content หรือส่ือการสอนท่ีเป็น คลิป หรือ วิดีโอ หรือ มัลติมีเดียอื่นๆ ให้ Upload ขึ้น You 
tube หรือ ส่ือการสอนท่ีมีอยู่บน you tube หรือ Web. Site แล้ว สามารถน าเอา url Link ของส่ือนั้นมาวางผูก
กับระบบ หรือฟังก์ช่ันของระบบ EDR Hybrid Learning  
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