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��'���8@&(���9B��ก�$���'K�/���'��&�(�/��&��@� �8&��8@&(����9������&�$������;�
��$��@�R J,9���	�ก����ก��.B;�	��
���$ B��ก&$�/'�  

- ��������	
	 ��9��%%/�&�; /$�����B��ก&$ก���&� J,9������A�
�ก��9
���89&�(��� Slide Show ��9����/���'�
����&��&��89&;(/	���
;�
�&�&���'��&��;��%B	$$�&�ก���!����& Presentation .�/ 

- ���
����  ;��%B	$$ PDF ��89&&����,ก-���8@&(����9����� �����A����� (Print) 
�BS��&ก���B��ก&$ก�������ก���&�.�/ 

- ���
�  ;��%B	$$ PDF ��9�����A&�����8@&(����9����� 	
��!�	$$��ก(��.�/ 
;�	��
�$������ ���ก������� (Print) �BS��&ก���;$���.�/ 

- ��������������� �BS�	$$���&$��9��
�ก-K��BS� Interactive media 
�����A�!�	$$���&$��ก(�/��'"$.J��	
����$
��	��.�/�����&�ก�/'�  

- ��������� �8&�89&B��ก&$��8@&(�ก���&���9��������9������,@��� ���&�����BS��89&
(
�ก(
�� ��� � �� �%BC�� �89& Flash C������� .}
������ �BS��/�  

 

 
�%B��'&����ก���Bn�'�������� 	
��.
��$����� 
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�%B��'&����ก���Bn�;$�'���%/ 
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�%B��'&����ก���Bn�;$��� 
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�%B��'&����ก���Bn�	$$���&$&&�.
�� 
 

 
 

�%Bก���Bn��89&&89�R ��ก��'&�����8&ก���Bn� ��89& Flash 
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�%Bก���Bn��89&&89�R ��ก��'&�����8&ก���Bn� ��89& �89& Flash ��ก ��|. $���$$ eDLTV 
 

3. ก�	6G"$��>�.�$��+�-(>�-7"ก�		3��� 
��89&�/&�ก��Bn���8@&(���9�Bn�&�%� ก"�����	���
�ก��9�%Bก�ก�����9����'�$��&�(�/�����

��@�R �#	.D"$��/�'��%+���2��ก�	��) �#�:ก�	-/ ก���$ ��ก$.D"$��/�'��;/�
'�� $,�+�
'�	���
*���	E�J����"�*$E%&	&;+��/� 

 
�%B	���ก��Bn���8@&(�����R 
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4. ก�	ก 3�-��-�	�3<��$	%&� ? �ก 3�-��.���. 3ก 
 

(�ก�����/&�ก��ก
�$�%����$�Q$������ ก"�����A�
�ก��9 �ก
�$�%����$�Q$������� 
$���'K�/���'�$��&�(�/��&.�/  

 
�%B	���ก��ก
�$�%����$�Q$������ 

 

(�/��&��ก
�$����9(�/����$�Q(��'�ก��������%/&�ก���@� 
 

 
�%B	������$�Q(��'�ก��������%/ 
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�(�ก�/&�ก��ก
�$�%�(�/�(
�ก�&��'"$.J�� eDLTV ก"������
�ก��9�!�'�� �(�/�
(
�ก� ��9���%�/��$��&�(�/��& �������Aก
�$�%�(�/�(
�ก�&��'"$.J��.�/����� 

 

 
�%B	���ก��ก
�$�%�(�/�(
�ก 
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5. ก�	$���Z�$��>�.�!���	������.� (Search) 
 

�&ก��ก��@����ก�� eDLTV �������$$�/�(� (Search) ;(/�����/�(���8@&(���9
�/&�ก��.�/���.���/&��/�(���ก(�/����$�Q  

 

 
�%B	���'�+�ก���/�(��89&�&�$��������9�/&�ก�� 

 
��ก�%B��9  ������!��/� (�!��!���Q  89&(�'�/&��89&�) 
�;� �&��!�(��$�/�(� � ��(�ก

�/&�ก�� � Video ก����
&�'������������89&�ก���$� ก"������!�'�� ก��	
��$� �
8&ก
�:����89& Video 	
/'�
�ก�/�(� (�/��&��	���
ก���/�(���9�/&�ก��;(/ ��ก��@�
�����A�
8&ก�Bn��:����89&��9�/&�ก����$ �.�/����� ����%B 

 



������ก�	
���� 	��� e-Learning ��ก�	��ก�����ก !���"�#$�%&�  '��� 72 

 
�%B	��� ��� 89& Video ��9�ก�9�'�/&� ��กก���/�(� 

 

��89&��/�;�'�+�ก��; /���	
/' ���������A��
&�; /��� eDLTV .�/�/'����&�  
�&;(/������
����
��ก�$ก��; /��� eDLTV 
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ก�	*("*3>,6	?ก	��%+C;�$6H�-;�.	3�ก�	
���� 
 
 (
����ก������%/'�+�ก��; /�����$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'�����
�BS���9����$�/&�	
/' ก�&�ก�����9�; /��� �������@��&�&�ก 1 ��@��&���9�!���Q ��9��8& ก�������@�
�B�	ก����89&ก��; /��� (�8&�B�	ก����9�&���$ก��	���
���(�/��&�&���'��&���&��89&
 �������R ��9$����&�%�;���$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'�������9��&�  

 

 ����&��89& �B�	ก����9�&���$ 
'�������� (�8& Video Plug-in Flash Player Version 9 �,@�.B 
;$�'���%/ Acrobat Reader 
;$��� Acrobat Reader 

 

 ;���$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'����� �����B�	ก����9�&���$
ก��	���
���(�/��&�&���'��&���&��89&	��
� ���$�������/'� ����� �&�����!�(��$
��'���(
��B�	ก������R ��9(�/�(
�ก�&��'"$.J�� e-Learning �&�ก���,ก-����.ก

�����'����� $���'K�/��J/��
����&�(�/��& 
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 &�,9� ก�������@��B�	ก����89&ก��; /��� (�8&�B�	ก����9�&���$ก��	���
���
(�/��&�&���'��&���&��89& �������R ��9$����&�%�;���$$ e-Learning �&�ก���,ก-�
���.ก
�����'�������@ %/; /�/&��!�ก�������@�;����89&��&���'��&����ก���89&���9; /���
��$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'����� ����!�ก�������@������ 1 ���@� 
(�8&;����@�	�ก��9; /���������@�  	
��B�	ก���������A; /���ก�$��$$ e-Learning �&�
ก���,ก-����.ก
�����'�����.�/�
&�.B ��ก'������ก��
$�B�	ก����@�&&ก��ก
���89&��&���'��&�� 
 

ก�	*("*3>,6	?ก	� Flash Player 9 
 

�
�ก��9 icon �&��B�	ก�� Flash Player 9 ��9(�/�(
�ก�&��'"$.J�� eDLTV $���'K
�/��J/��
����&�(�/��& 
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��ก��@���$$��	����/&�'�� Pop-up �,@�����89&�8����ก�������@� ;(/�
�ก��9B��� 
Run ��89&�!�ก����'���(
��B�	ก�� Flash Player 9 

 

 
 
	
���89&��'���(
��B�	ก�����"�;(/�
�ก��9B��� Run &�ก���@� ��89&�!�ก�������@�

�B�	ก�� Flash Player 9 
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��89&��$$�!�ก�������@��B�	ก�������"���$%�K�	
/' ��$$��	�/�
ก�������@� 
��ก��@�;(/�
�ก��9B��� Close ก"�������@��B�	ก�� Flash Player 9 ����$�/&� 
 

 
 

 ��89&�����@� �B�	ก�� Flash Player 9 	
/' ;(/�!�ก��Bn� Web Browser 	
/'�,���/��%�
��$$ eDLTV ;(��&�ก���@���89&; /��� (ก��Bn� Web Browser  �'�;(/ Web Browser &�B
����B�	ก����9�����@�;(��;(/��/&��!�(��$ก��; /���) 
 

ก�	*("*3>,6	?ก	� Acrobat Reader 
 

�
�ก��9 icon �&��B�	ก�� Acrobat Reader ��9(�/�(
�ก�&��'"$.J�� eDLTV 
$���'K�/��J/��
����&�(�/��&  
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��$$��	����/&�'�� Pop-up �,@�����89&�8����ก�������@��B�	ก�� Acrobat 
Reader ��ก��@��
�ก��9B��� Run ��89&�!�ก����'���(
� 	
���89&��'���(
��B�	ก�����"�
;(/�
�ก��9B��� Run &�ก���@� ��89&�!�ก�������@��B�	ก��  

 

 
 

��ก��@��!������@��&� ���ก���
�ก��9B��� Next .B��89&�R ��A,��!���9� Install ;(/
�
8&ก Install 	
���$$���!�ก�������@��B�	ก�������"���$%�K� 

 



������ก�	
���� 	��� e-Learning ��ก�	��ก�����ก !���"�#$�%&�  '��� 78 

 
 

  
 

��89&��$$�!�ก�������@��B�	ก�������"���$%�K�	
/' ��$$��	�/�
ก�������@� 
��ก��@�;(/�
�ก��9B��� Finish ก"�������@��B�	ก�� Acrobat Reader ����$�/&� 
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     ������ 4 6J<.��%+)����& ? �#(2%ก�	?ก�6J<.� 
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6J<.��%+)����& ? �#(2%ก�	?ก�6J<.� 
 

;�ก��; /�����$$ eDLTV &����&�B����BPQ(�����R ;�ก��; /��� J,9������A
�ก���,@�.�/��ก(
�����(�� �%��8&ก��; /��� ��$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
���
��'�����;��&���@ .�/�'$�'�BPQ(���9�����A�$.�/$�&� 	
�&+�$��'�+�ก��	ก/BPQ(�����R 
�&�.'/ ��89&�BS�	�'����$8@&��/�;�ก��	ก/BPQ(�ก��; /��� ��$$ eDLTV �&�%/; /���  
 

BPQ(���9��ก�$$�&�;�ก��; /�����$$ eDLTV �������&.B��@ 
 

���-���	Z$	%&ก
����	��� eDLTV �"�? 
 

(�ก�ก��BPQ(�;�ก������ก; /�����$$ eDLTV (�8&�Bn�(�/��'"$.J���&���$$ 
eDLTV .��.�/ ;(/�!�ก����'��&$�����@��&���&.B��@ 

 
1. ��'��&$'�����89&�	�������Bn�&�%�(�8&.�� �������ก���9$���'K B��� POWER '����.}

���&�%�(�8&.�� (�ก.}���	���'����$$�Bn�&�%� 
- (�ก$6G"&�%�	���'�����89&�	������Bก�� ��/&�; /��� 
- (�ก6G"&�%�;(/�!�ก���Bn���$$ eDLTV ���ก�B��� POWER  
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2. ��'��&$��9��� LAN ��9� 89&���&��('������89&�	������ eDLTV ก�$ Switch (�8& 
Hub ��9; /� 89&���&���8&�����&���'��&��� 89&���&ก������$�/&���(�8&.�� 	
� ���89&�
�&���'��&����9ก!�
��; /��� .�/� 89&���&ก�$ Switch (�8& Hub ����$�/&���(�8&.�� 

- (�กBก��	���'����$$���8&�����&���'��&��; /���.�/ 
- (�ก��$�����.��.�/�!�ก��� 89&���& ;(/�!�ก��� 89&���&;(/����$�/&� 

  
3. ��'��&$(����
�.&���&����89&�	��������$$  eDLTV '������BS�(����
�.&��

 ��������9.�/��@�.'/�&�ก!�(��������9��/��&����89&�	������ '�+�ก����'��&$
(����
�.&�������A�!�.�/�����@ 

 

3.1 ;(/�!�ก����'��&$(����
�.&����9���89&�	������ J,9��BS���$$B��$���ก��  

���กJ�   

3.2 .B��9���% application > accessories > terminal ��B��ก�(�/������,@��� 
 

 
 

3.3 �����  ifconfig 	
/'ก� Enter 
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3.4 ����(�/��&	������
��&����/&�%
�&����89&�	�������,@��� �����A�%
(����
�.&���&����89&�	������.�/��9�!�	(���$�������9 3 ���C�� 

 

 
 

- (�ก����BS�(����
�.&�� ������ ��9.�/��@�.'/�&�ก!�(��������9��/��&�
���89&�	������ 	���'��(����
�.&��A%ก�/&� 

- (�ก(����
�.&�� �B
�9��.B��ก��9.�/��@�.'/�&�ก!�(��������9��/��&�
���89&�	������ 	���'��(����
�.&��.��A%ก�/&� ;(/�!�ก��ก!�(�����
���9��/��&����89&�	������;(��&�ก���@� ��������A&���'�+�ก��ก!�(�����
���9��/��&����89&�	������.�/��9 �&���9 1 : ก�������@���$$ e-Learning 
�&�ก���,ก-����.ก
�����'����� ;�(�'�/&  
ก�	กJ�'�"���$	;+�2����$�	�+�)�����& 	��� eDLTV 

 

4. ��'��&$(����
�.&���&����89&�
%ก���� (���89&��&���'��&����9; /���) �����/�
���%  Start > Run ����(�/������,@��� ;(/������!�'�� cmd 	
/'ก� OK 
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5. ����(�/��������!�B��ก��,@��� ;(/��'��&$���������!���9� ping 	
/'ก� Enter 
��ก��@������(����
�.&���&����89&�	��������9��'��&$.B	
/'ก�&�(�/���@  � �� 
ping 192.168.1.250 	
/'ก� Enter  

- (�ก���89&�
%ก���������A�����&ก�$���89&�	������.�/ ��$$���&$��$
ก
�$��������/&�'��'��  Reply from 192.168.1.250 ���C�� 

 

 
 

- (�ก���89&�
%ก����.�������A�����&ก�$���89&�	������.�/ ��$$��.���&$
��$ก
�$�� 	����������/&�'��'��  Request timed out.  
���C�� 

 

       
 

6. (�ก���89&�
%ก���������A�����&ก�$���89&�	������.�/ ;(/��
&�����ก; /�����$$ 
eDLTV ��9���89&�	������ ���.B��9���% application > internet > iceweasel ��ก��@�
����� localhost ��9 address bar A/���$$; /���.�/��	���(�/��&�'"$.J����$$ 
eDLTV 
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$6G" Video ����"� / #%"(�3��E���$ ��? 
 

;�ก���Bn� ��89&'���������&���$$ eDLTV (�ก�Bn�.��.�/����� Pop-up (�/�����
'���������,@��� 	��.��	�����8@&(�'�������� �����
�ก-K����C����'&�����/��
��� 	���'��
���89&��&���'��&��
%ก������9ก!�
��; /��� ���.��.�/�!�ก�������@��B�	ก�� Flash Player 
Version 9 �,@�.B 
 

 
 

 '�+�ก��	ก/.��8& ;(/�!�ก�������@��B�	ก�� Flash Player 9 ��������A&���'�+�ก��
�����@�.�/��9 �&���9 3 : ก�������@��B�	ก����9�!��BS��!�(��$ก��; /���  ;�(�'�/& ก�	2;"2-/
>.	)ก	� Flash Player 9 
 

 ��89&�����@� �B�	ก�� Flash Player 9 	
/' ;(/�!�ก��Bn� Web Browser 	
/'�,���/��%�
��$$ eDLTV ;(��&�ก���@���89&; /��� (ก��Bn� Web Browser  �'�;(/ Web Browser  
&�B����B�	ก����9�����@�;(��;(/��/&��!�(��$ก��; /���)  
 

��ก��@�;(/��/��%���$$ eDLTV &�ก���@� 	
��Bn�; /����89&'�������� '�����������
��.�/
���Bก�� 
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*("*3> Flash Player ? �# ?*�&3$6G" Video ����"� / #%"(�3��E���$ ��? 
 (�ก���89&��&���'��&�������@��B�	ก�� Flash Player 	
/' 	�����.�������A�Bn� �
�89&'���������&���$$ eDLTV �����
�ก-K����C����'&�����/��
��� 	���'�� ���89&�
�&���'��&��&����BPQ(��ก�9�'ก�$�B�	ก�� Flash Player 

 
 
 '�+�ก��	ก/.��8& ;(/�!�ก��
$�B�	ก�� Flash Player ��9��&�%� 	
/'�!�ก�������@�
�B�	ก�� Flash Player &�ก���@� �����@��&���&.B��@ 
 
ก�	 �,6	?ก	� Flash Player 
 

1. ;(/�
�ก��9 Start 	
/'�
�ก��9 Control Panel  
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2. �
8&ก Add or Remove Programs 

 
 
3. ;(/ Remove �B�	ก�� Flash Player ���(� 89& Adobe Flash Player  ;(/�
�ก 

Remove &&ก;(/(�� 	
/' Restart ���89&� 

 
 

 ��ก��@� �!�ก�������@��B�	ก�� Flash Player &�ก���@� ��������A&���'�+�ก�������@�
.�/��9 �&���9 3 : ก�������@��B�	ก����9�!��BS��!�(��$ก��; /���  ;�(�'�/& ก�	2;"2-/
>.	)ก	� Flash Player 9 
 
 (�8& �Bn��'"$.J�� URL http://get.adobe.com/flashplayer 	
/'�
�ก B��� Agree 
and install now 
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$6G" 
��#��	�� / 
��� ����"�? 
 

 ;�ก���Bn�; /����89&;$�'���%/ (�8& ;$����&���$$ eDLTV (�ก�Bn�.��.�/����� 
Pop-up �,@���	�/�;(/��'���(
��&ก��� PDF ���C����'&�����/��
���  
 

 
 

	���'�����89&��&���'��&��
%ก������9ก!�
��; /��� ���.��.�/�!�ก�������@��B�	ก�� 
Acrobat Reader 

 
 '�+�ก��	ก/.��8& ;(/�!�ก�������@��B�	ก�� Acrobat Reader ��������A&���
'�+�ก�������@�.�/��9 �&���9 3 : ก�������@��B�	ก����9�!��BS��!�(��$ก��; /��� ;�(�'�/&  
ก�	2;"2-/>.	)ก	� Acrobat Reader  
 

��89&�!�ก�������@��B�	ก�� Acrobat Reader ���"�	
/' ;(/
&��Bn�; /����89& ;$
�'���%/ (�8& ;$��� &�ก���@� �������A; /���.�/���Bก�� 
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$6G"��-� "E�		&�&����"�? 
 

 BPQ(���9�$$�&�&�ก&����(�,9�;�ก��; /�����$$ eDLTV ก"�8& ��89&�Bn� ��.
��
$�����	
/' �.
��$�����ก
�$.��B��ก��,@��� (�8&��(�/������.
��$�����B��ก�
�,@��� 	��.������8@&(� BPQ(��(
����@�ก����ก Web Browser ��9; /���A%ก��@����;(/ Block 
Pop-up (�ก��ก�@�ก�� Pop-up) ��������A����ก�.�/��ก	A$�
"กR ���(
8&�&�&� ��9
B��ก�&�%��/��$��&�(�/��& ;�/	A$���% ���C�� 
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'�+�ก��	ก/.��8& ;(/�
�ก�'���9	A$���(
8&����ก
��' 	
/'�
8&ก Always Allow  
Popups from This Site ;�$�������9 2 ���C��  

 

 
 
 ��ก��@�;(/
&��Bn�; /����.
��$�����&�ก���@� �������A; /���.�/���Bก�� 
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$6G"
�����6-3ก)3ก? �#$�	�+���� 	������ .	���;������? 
 

 BPQ(���9&���ก��.�/&�ก&����(�,9��8&�Bn�; /�����$$ .B��ก����(�,9� 	
/'�$'��
���89&��&���'��&���!���� /�ก'��Bก�� (�8&���89&��/�� ��$$�/�� .�������A�Bn��89&�,@���
��$ �.�/ ;(/�����-|��'���ก����ก���(��;(Q� �����@ 
 

1. ���89&��&���'��&����9; /������.'���  
(
��R ���@���9%/; /����$BPQ(�ก��; /�����$$ eDLTV  /� ��89&���ก���89&�

�&���'��&����9; /������.'��� 	�/'�����89&��&���'��&����9; /����%	
/'�����B
&�C����ก
BPQ(�.'���ก"��� 	��ก"&����.'���	&$	��&�%�;����89&�.�/�
&��'
� ����:������89&���9��
%/; /;�
�ก-K���+��K�&����� ��;���������  ��@���@ (�ก���89&��&���'��&����9; /������
.'�����@� ��.�������; /�����$$ eDLTV  /�������@� 	�������
;(/ก��; /����B�	ก��
����R  /�.B�/'� �����@� ;(/�!�ก����'��&$.'�������!�ก���	ก�.'����/'��B�	ก��ก!����
.'�������R �BS�B���!� 	
�(�ก�$'�����89&��&���'��&���!������Bก�� ;(/�!�ก���	ก�
.'��� 	
�ก!����.'����(
����@����� 
 

2. �Bn�; /����89&;���$$ eDLTV ��/&�R ก��(
��R �89& ���.��.�/Bn�(�/����� 
�&��89&��9.��.�/; /���	
/' 

BPQ(�ก��; /�����$$ eDLTV  /�&�กB��ก��(�,9���9�$$�&�R �8& ก���Bn��89&;�
��$$ eDLTV ; /�����/&�R ก��(
��R �89& ���.��.�/Bn�(�/������&��89&��9.��.�/; /���
	
/' ;(/%/; /
&���'��&$��9 Task Bar '�� .�/�Bn�; /����89&;���$$ eDLTV ��/&�R ก��
(
��R �89&�/��.'/(�8&.�� (�ก��(�/������&��89&��9.��.�/; /���	
/'�Bn�&�%�;(/�!�ก��Bn�;(/
(�� 	
��
8&ก�Bn��:����89&��9�/&�ก��; /���������@� ��89&�
�ก; /����89&	��
� �@�	
/' ;(/
�!�ก��Bn�(�/������&��89&��@�R ��ก���@� �� �'�;(/��$$�����A�!����.�/��"'�,@� 
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Z��,	$	%&�*("*3>,6	?ก	� GoBack .	��
�� Undo Card �#	�;��&���	? 
 

;�ก�K���9���89&��&���'��&���&�����������������@��B�	ก�� GoBack (�8&; /  
Undo Card ��89&B�&�ก��ก�����.'����&���$$���8&�����&���'��&�� (�8&B�&�ก��ก��
�����@��B�	ก����9.���!��BS��&���ก����� �!�;(/ก�������@��B�	ก����89&ก��; /����&� ��$$ 
eDLTV ��@� Flash Player 	
� Acrobat Reader ��9�����@�
�.B��@� &����.�������A; /
���.�/;����@���&.B �����A%ก
$&&ก��ก���89&��&���'��&�� �!�;(/�/&������@��B�	ก��
;(����ก���@���9; /���   

 

�����@��,�	���!�;(/�����������	ก/.�����!�ก��B
�
"&ก�B�	ก�� GoBack (�8& 
Undo Card ����ก�&� 	
/'�����@��B�	ก����9�!��BS��!�(��$ก��; /����&���$$ eDLTV  
��@� Flash Player Version 9 �,@�.B 	
� Acrobat Reader ;(/����$�/&� ��ก��@��,��!�ก�� 

"&ก�B�	ก�� GoBack (�8& Undo Card ���Bก�� 
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     ������ 5 ก�	*("*3> eDLTV 	�6?�� PC Server 
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ก�	*("*3>	��� e-Learning ��ก�	��ก�����ก !���"�#$�%&� (eDLTV) 
	�6?�� PC Server 
 

 ����������9&�%�;�����ก��������
������������89&ก���,ก-��&���������;� �$� 
(�8& (��� .) ��.�/��$���89&�	������ (School Server) .B. /���	$$ Off-line C��;�
�������� ���.���!��BS��/&�� 89&���&&����&����"� ������/&��!�ก�������@����89&�	������ 
��/�ก�$��$$���8&�����&���'��&���&��������� (LAN) ����ก�&� �,��������A; /���.�/ 
��8@&(�;��&���@��&+�$��A,���@��&�	
�'�+�ก�������@����89&�	������	
�ก���Bn�-Bn� ; /
������89&�	������&����A%ก�/&� 
   
ก�	ก;�.�"���$	(+�*�� ? �?ก�������� �� eDLTV Server 
 

 ���89&�	��������$$  e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'����� (eDLTV 
�%B	$$ PC Server) ���/&���ก��ก!�(��������9��/�ก�&�ก��; /���  ��89&;(/���89&�	������
�����A; /�����/�ก�$��$$���8&���� (LAN) �&���������.�/�����  ��@���@ ��������
����ก��
����ก��# .�/ก!�(��������9��/��&����89&�	������ ��$$ eDLTV ;(/	ก���ก��������	
/' 	��
(�ก���89&�	������ ��$$ eDLTV �&���������;�.�������A�����@�;(/; /���.�/ �����������
�����A�!�����ก��	ก/.��/&�%
���89&�	������ ��$$ eDLTV .�/ 	
�%/; /�����9.�/��$ eDLTV 
�%B	$$ PC Server ก"�����A	ก/.��/&�%
�&� eDLTV PC Server .�/� ��ก�� �����@  
 

1. �!��& moniter ��� 89&���&��/�ก�$���89&�	������ ��$$ eDLTV �%B	$$ PC Server 
	
��Bn����89&�	������ ��$$ eDLTV  

  (�!�(��$��������;�����ก�� ��� . ;(/�!�ก��  Login ��/��%���$$ eDLTV  
  ���; / Username 	
� Password �����9�����
����ก������ก��# .�/	�/� 
  .'/;��&ก���	�/��(�� Login ��/����89&�	������ ��$$ e-Learning �&� 
  ก���,ก-����.ก
�����'�����) 
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2. (�/��&�&����89&� eDLTV PC Server ��B��ก� ICON �!�(��$	ก/.��/&�%
 
�&����89&� ����%B 

 
 

3. Double Click ��9 ICON   (Network Config) ��89&�!�ก��	ก/.��/&�%
�&�
���89&�	������ ��$$ eDLTV �%B	$$ PC Server (*J�'	-�>	$	%&�
�>	ก�	 �*	�. 

'�$ ��ก Your school is in the Project)  

 
4. ��ก��@��!������@��&� �����&.B��@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการกำาหนดขอ้มูลโรงเรียน (Initial)
1. เม่ือเปิดเคร่ือง eDLTV คร้ังแรกหลงัจากติดตั้ง image เสร็จ ระบบจะบูตและบงัคบัเข้าสูู

การข้ันตอนการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2. ให้เลือกข้อ 1 เพื่อกำาหนดข้อมูลตูางๆ ของโรงเรียนลงระบบ หากเลือกข้อ 2 ออกจาการ
ระบบ  ไมูทำาการบันทึกข้อมูลในข้ันตอนน้ี จะไมูสามารถใชง้านระบบ eDLTV ได้ และไมูสามารถ
ทำาการกำาหนดข้อมูลหรือปรับแก้ข้อมูลในภายหลงัได้ แม้จะล็อกอินเข้าสูรูะบบแล้วกต็าม

3. เม่ือเลือกข้อ 1 เพื่อทำาการบันทึกข้อมูล ระบบจะให้ป้อนข้อมูลตูางๆ ของโรงเรียน เชูน 
ID, ชื่อโรงเรียน(ไมูเว้นชูองวูาง), ชื่อผู้ดูแลระบบ, เบอร์โทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ, อีเมล์ผู้ดูแลระบบ, IP 
Address, Netmask, Gateway, DNS โดยต้องป้อนข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด (ข้อมูลตูางๆ 
น้ีทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ออกให)้ ** ข้อมูลพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ !!

B5

คู่มือการกำาหนดข้อมูลโรงเรียน (Initial)
____________________________________

การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการดำาเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถา่ยทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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4. เม่ือป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลท่ีได้ทำาการป้อนไปข้ึนมาอีกคร้ัง
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5. ระบบจะถามการยืนยนัข้อมูลอีกคร้ัง
- เลือกข้อ 1 ข้อมูลถูกต้อง ข้ามไปยงั ข้อ 6.
- เลือกข้อ 2 ตอ้งการแก้ไขข้อมูลอีกคร้ัง กลบัไปข้อ 3.
- เลือกข้อ 3 ออกจากโปรแกรม

6. ยืนยันการบันทึกข้อมูล

7. เม่ือบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะให้ป้อน Activation code ของแตูละโรงเรียน(ได้จาก
การใชโ้ปรแกรม genkey ในเอกสาร B3) เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลของโรงเรียนวูาถกูต้องหรือไมู 
หากไมูถกูต้องระบบ eDLTV จะไมูสามารถใชง้านได้ **โดยจะป้อนได้ไม่เกิน 3 ครัง้ !!

8. ป้อนคูาของ Activation code
- หากป้อน Activation code ไมูถูกต้องจะปรากฏข้อความดังข้อ 9
- หากป้อน Activation code ถกูต้องจะปรากฏข้อความดงัข้อ 10
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9. แสดงข้อความวูา Activation code ไมูถูกต้อง ทำาการป้อนใหมูอีกคร้ัง

10. แสดงข้อความวูา Activation code ถกูต้อง

11. เม่ือทำาการป้อนคูาตูางๆ เสร็จสิ้นแลว้ ระบบจะรีบูตใหมูอีกคร้ัง เป็นเสร็จสิ้นข้ันตอนการ
บันทึกข้อมูลโรงเรียน เม่ือบูตจนถงึบรรทัดคำาสั่งล็อกอิน ระบบกพ็ร้อมใชง้าน
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    12. หากทำาการป้อน Activation code ผิดเกิน 3 คร้ัง จะไมูสามารถใชง้านระบบ eDLTV 
ได้  จะต้องทำาการลบไฟล์และแตกไฟล์ rot_out_pro.tar ในสูวนของฮาร์ดดิสก์พาตชิั่น sda1 ใหมู 
โดยไมูต้องทำาการ fdisk และไมูต้องทำาในสูวนของพาร์ติชั่น sda2, sda3, sda4, sda5 จากน้ัน
ทำาการติดตั้ง grub-install อีกคร้ัง(ตามคููมือในสูวนของการเตรียมฮาร์ดดิสกแ์ละติดตั้ง) แลว้จงึ
ทำาการบันทึกข้อมูลโรงเรียนน้ีอีกคร้ัง

13. การล็อกอินสำาหรับจัดการข้อมูล หลงัตดิตั้งระบบเสร็จเรียบร้อย
user        : edltv
password : edltv

เม่ือใสู user และ password ล็อกอินเสร็จแล้วระบบ จะเข้าสูู Desktop ดงัรูป

14. เสยีบ external-HD กับเคร่ือง eDLTV เซิร์ฟเวอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีไอคอน 
Computer บนหนา้ Desktop จะปรากฎหนา้ตูางข้ึนมาใหค้ลกิขวาท่ี external-HD แล้วเลือก 
Mount Volume
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จะปรากฏไอคอนของ external-HD ข้ึนท่ีหนา้ Desktop ใหด้ับเบิ้ลคลิก๊ ไอคอน external-
HD ท่ีหนา้ Desktop จะมีหนา้ตูางแสดงข้อมูลท่ีอยูใูน external-HD 

15. ดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีไอคอน Computer บนหนา้ Desktop แล้วดับเบิ้ลไอคอน Filesystem 
- ดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีโฟร์เดอร์ var  www  edltv→ →

- copy โฟร์เดอร์ courses ของ external-HD มาวางไว้ท่ีน่ี
- เม่ือ copy เสร็จแล้ว ถ้าต้องการถอด external-HD ออก ให้ปิดหนา้ตูางโฟร์เดอร์ของ 

external-HD กอูน แล้วคลิกขวาท่ีไอคอน external-HD ท่ีอยููบน Desktop แล้วเลือก Unmount 
Volume รอจนไออคอนของ external-HD หายไปแล้วจงึถอด external-HD ออกได้ 

* ห้ามถอด external-HD โดยทีย่ังไม่ทำาการ Unmount โดยเด็ดขาด !! เพราะ
อาจทำาให้ข้อมูลทีอ่ยู่บน external-HD เสียหายได้

16. ถา้ต้องการปิดเคร่ือง eDLTV เซิร์ฟเวอร์ ทำาได้หลายวิธีดงัน้ี
วิธีท่ี   1   ไปท่ี Application  Accessories  Terminal→ →

พมิพ์  sudo  shutdown  -h  now  [enter]
ใสู password : edltv  [enter]

วิธีท่ี   2   ไปท่ี Application  Accessories  Terminal→ →

พมิพ์  sudo  init  0 (ศูนย์)  [enter]
ใสู password : edltv  [enter]

วิธีท่ี   3   กดปู่ม power ท่ีเคร่ือง eDLTV เซิร์ฟเวอร์ 1 คร้ังแล้วปลูอย (ห้ามกดค้าง   !  )
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�76ก	DE�%+
��-;�.	3�ก�	*("*3> eDLTV Server 
 

1. &�Bก�K���9������������/&���������� �������@ 
1.1 ��� LAN �����'����'����'���(����� 1 ��/�  

           
1.2 Switch (�8& Hub ��9; /� 89&���&���8&�����&���'��&��C��;��������� 

   
 ( *J�'	-�>	$	%&�
�>�	ก�	 �*	�. ?��"�	-��:.ก	=< "-�%/ 

- $�	�+����,;#$2�	<)�����& (eDLTV Server) 1 $�	�+� 
- $�	�+�*J�	��Q (UPS) 1 $�	�+� ) 
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ก�	*("*3> eDLTV Server $���ก3�	���$�	�����& (LAN) 
 

'�+�ก�������@���$$ eDLTV ����@��&������@ 
1. �!����.}�&����89&��!��&�.}��&��/�ก�$B
��ก.}�&������������ (
����ก��@�;(/�!�

���.}�&����89&��&���'��&��	��������&��/�ก�$���89&��!��&�.} 

       
 

2. ����$��� LAN ��/�ก�$���89&��&���'��&��	������	
��!�.B� 89&���&ก�$��$$
���8&�����&������������ ���ก���!�B
�����&�ก�/������$��/�ก�$ Switch (�8& Hub ��9
; /���� 89&���&ก�$���89&��&���'��&�����89&�&89�R C��;��������� (Switch (�8& Hub �!�
(�/���9�BS��%����'�;�ก���89&��� ��$ ��� 	
�ก�������QQ�K ��('������89&�
�&���'��&��	��
����89&� ;���$$���8&����) 

       
 

	���$�	�����&����>	$	%&� �#	?�$.I�	����%+$��+��2��ก-�$�	�����&
�;�$��	<$�C2 ) ��#	?�กJ�'�"
'�'��&$ � IP ��$�	�+����,;#$2�	<)�����&  
�%2J�)'��*:"���&�%+'��&$ � 250 "-2-#�&�� xxx.xxx.xxx.250 
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#(2%$6G"
����	��� eDLTV 
 

 '�+�ก���Bn�; /����&���$$ eDLTV �8&ก��ก���9B��� POWER ����� 1 ���@� (
����ก
��@��&B����K 2 z 3 ������$$ก"����/&�; /��� 

 
 
#(2%$	%&ก
����	���  eDLTV   

1.  ������������/&��%/��ก(����
� IP �&����89&�	������ ��������A�%.�/��ก 
 ���ก�ก&����9�����ก�$���89&� (	��
��������������/&�%
����ก��) 

 
  

2.  (����
�.&����&�%�(�'�/&��9 2 ;�/ 89&�������� ��ก��'&�����8& 192.168.176.157 
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3.  '�+�ก������ก; /�����$$ eDLTV �/&�; /�����ก���89&� Client (���89&�%/; /)  
 ��9� 89&���&ก�$��$$���8&�����&������������  

 
 

4.  (
����ก��9.�/(����
�.&���&����89&�	��������	
/' ����'�+�ก������ก; /���  
      ��$$ eDLTV �������ก������ Web Browser 

 
 

5.  �Bn� Web Browser �,@��� ��ก��@������(����
�.&���&����89&�	������ 
      
�;� �&��!�(��$ก�&ก��9&�%��'"$.J�� (Address Bar) 	
/'ก� Enter   
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 6.  ��89&ก� Enter 	
/'��(�/��&�&���$$ eDLTV ��B��ก��,@���	���'��ก�������@� 
  ���"���$%�K�	
���/&���9��; /��� 

 
 

#(2%6G"	��� eDLTV 

 

 
 

 '�+�ก��Bn�; /����&���$$ eDLTV �8&ก��ก���9B��� POWER ����� 1 ���@� (
����ก
��@��&B����K 2 z 3 ������$$ก"��Bn�ก���!���� 
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   ������ 6 ก�	-;�$�� eDLTV 	�6?��  
External Harddisk 
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ก�	-;�$�� eDLTV 	�6?�� External Harddisk 
 ก���!���� eDLTV �%B	$$ External Harddisk��'�+�ก���!� 3 ��@��&� �8& 
 1. �
8&ก'� � (�8&����$ �@���9�/&�ก�� 
 2. COPY �}
��&�� �
� courses ��9�/&�ก�� .B'��.'/��9     
     edltvlive\htdocs\edltv\courses\   

 3. COPY .}
� sch.bin .B'��.'/��9 edltvlive\htdocs\ 
 
�3>�*���% � 1  $ ��ก#(�� .	��	�"3��3>��%+*��ก�	 
��'�+�ก�������@ 

• ;(/ copy �}
��&�� edltvlive  ��.'/��9 Harddisk 

• ��$�$�@
�
�ก��9.}
� server2go.exe ��89&����ก�B�	ก��;(/�!�����&��ก��%� ��ก��@�ก"
����/��%��'"$.J�� eDLTV �����$$���Bn� Browser IE (internet explorer) �,@���
&�������� 
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��B��ก�(�/��&���C�� 

             
            C��(�/��&�K��(
�   C��(�/��&��/&�; /��� 
 
��ก��@� ;(/�B
�9�� URL ��ก���� http://127.0.0.1:4001/edltv/index.php  �BS�
http://127.0.0.1:4001/phpmyadmin/  ก"����/��%�(�/����ก��|���/&�%
 
 

 
��ก��@��
8&ก |���/&�%
 ��ก Dropdown ���J/���8& �
8&ก�BS� 89& edltv 

 

เพื่อใหงายแกการใชงาน 

สามารถเปลี่ยนภาษา ใหเปน

ภาษาไทยไดโดยการคลกิ

เลือกที่ปุม Language  

ดังภาพ 
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�������9; /��� ��; /�:��� *�	� ln_schools ;(/����ก���%��9����� ln_schools '�� �%B 

 ������/�(�8&.�� A/��BS�����/�	���'�����/&�%
&�%�;(/
$�/&�%
&&กก�&�  
 
'�+�
$�/&�%
;(/�
�ก��9B���    ����%B ��89&�
�ก	
/'���� popup �8����&�ก���@�'����
$
(�8&.�� ก";(/�
�กB��� OK ��89&
$�/&�%
 
 
*** (����(��   (.�����/&�%
)         (���/&�%
) 

        

 



������ก�	
���� 	��� e-Learning ��ก�	��ก�����ก !���"�#$�%&�  '��� 104 

 
��กC��(�/��&��9B��ก� 	���'���/&�%
;������ ln_schools .�/A%ก
$(��	
/' ��ก��@�
;(/ import �/&�%
'� ���9�/&�ก����/������ ln_schools  

 
 

 

     
 
��ก��@��
�ก��9B��� import    	
/'�
�ก�
8&ก��9B��� Browse 
 
 

ใหคลิกเลอืกตาราง ln_schools 

ทางดานซายมือ 
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*** (����(�� .}
���&�%���9�}
���&��  sourses-edltv 

      

    
��89&�
�ก��9B��� 
��8& ���"�	
/' (�/��&��B��ก����C�� 

 
 
*** A/��/&�ก��(
��'� �ก";(/ Browse .}
���9�/&�ก����&.�/�
� 
 
 
 
 

ไฟลที่ใชงานจะเปนนามสกุล 

sql โดยจะระบุชือ่เปน รหัส ตัว

ยอรายวิชา และระดับชั้น ให 

เลือกไฟลวิชาที่ตองการใชงาน 

คลิก open 

เมื่อเลือกไฟลทีต่องการไดแลว 

คลิกที่ปุม ลงมือ 
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��89& import .}
����"�	
/' ;(/�Bn�(�/������,@���&�ก&��	
/'����� 
http://127.0.0.1:4001/edltv/ ก"���$'� ���9.�/�
8&ก.'/ 

 
 
�3>�*���%+ 2 .: COPY �}
��&�� �
� courses ��9�/&�ก�� .B'��.'/��9 
edltvlive\htdocs\edltv\courses\ 
 
;(/ copy �}
��&����'�
� ��9&�%�;��}
��&�� courses .B;��.'/��9 
edltvlive\htdocs\edltv\courses\   
���;(/�%�
���9�� copy .�/��ก.}
���9 89& |$ �Course.xls} ��'&���� � �� import .}
�'� � 
101-thM1.sql (C�-�.�� �.1) ก";(/ copy folder 95 A,� 111 .'/��9 
edltvlive\htdocs\edltv\courses\ 
*** (����(�� .}
� �
� courses ��&�%�;��}
��&�� courses  
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������ก�	
���� 	��� e-Learning ��ก�	��ก�����ก !���"�#$�%&�  '��� 108 

 
 

 

 
 

 
        
 

 

 

     ������ 7 ก�	$)(+�$*(�-�+�ก�	$	%&�ก�	-�� �� 
	��� eDLTV 
 



คูมือการสรางสื่อของระบบ eDLTV 

( login เปนผูสอน  instructor ) 
 
 
การสรางสื่อของระบบ eDLTV มีวิธีการแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 
1. สรางรายวชิา  2. สรางหลักสูตร  3. สรางบทเรียน  4. สรางคาบเรียน  5. เพิ่มไฟลบทเรียน    
 

กอนอื่นตอง login เขาสูระบบ โดยใส username และ password (default คือ instructor 

และ instructor) ที่ User login บนหนาจอทางดานซายมือ เมื่อใส username และ password แลว คลิกที่
ปุม Login  

 

    
 
จะปรากฏเมนู User Login เปน instructor (ผูสอน) ดังภาพ จากนั้นใหเลือกคลิกที่เมนู “สรางหลกัสูตร” 
จะไดเร่ิมเขาสูขั้นตอนที่ 1 การสรางรายวิชา 
 

   
 

 

คลิกเลือก สรางหลักสูตร 
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1. การสรางรายวิชา 
 

เมื่อคลิกเลือกเมนู สรางหลักสูตร เขามาแลว จะปรากฏหนาจอดังภาพ  

ใหทําการคลิกที่ชองสี่เหล่ียม    เพื่อสรางวิชา/ระดับชั้นที่ตองการ (ตัวอยางตามลูกศรชี้ในภาพ)  
 

 
 
 
 
จากนั้นระบบจะปรากฏหนาจอใหใสขอมูล 1. รหัสวิชา และ 2. ชื่อวิชา เมื่อพิมพขอมูลใสครบแลวให
คลิกปุม เพิ่มรายวิชา เปนการสรางรายวิชา 
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เมื่อคลิกปุม เพิม่รายวิชา แลว ระบบจะแสดงไอคอนวิชาทีไ่ดสรางขึ้นมา ปรากฏบนหนาจอดังภาพ 
 

 
 

 
จากนั้นใหคลิกที่ ไอคอนวิชา ที่ไดสรางไวจะปรากฏหนาจอตามภาพ เพือ่ที่จะทําการสรางบทเรียนตอไป  
 
 

 
 

สัญลักษณในภาพหมายถึง 
 

  = แกไขขอมลู    = ลบขอมูล    = สรางขอมูล 
  

หมายเลข 1 แกไขขอมูลของรหัสวิชา และช่ือวิชา 
หมายเลข 2 ลบขอมูลของรหัสวิชา และชื่อวิชา 
หมายเลข 3 จะเขาไปเพิ่มขอมูลในสวนแนะนําการเรียน 

หมายเลข 4 สรางขอมูลบทเรียน 
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2. การสรางหลักสูตร 
 

เมื่อคลิกเลือกไอคอนวิชาที่ไดสรางไวเขามาแลว ใหคลิกที่ปุม   เพื่อทําการสรางหลักสูตร 

จากนั้นใหใสขอมูล ชื่อหลักสูตร, เนื้อหา เมือ่พิมพขอมูลเสร็จแลวใหคลิกที่   ดานลาง เพื่อเปดการ
ใชงาน เมื่อใสขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกปุม สรางหลักสูตร 
 

   
 
 
 
 
บนหนาจอจะแสดงผลปรากฏดังภาพ เมื่อทําการสรางหลักสูตรเรียบรอยแลว 
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3. การสรางบทเรียน 
 

คลิกที่ปุม  เพื่อทําการสรางบทเรียน  
 

 

 

 
 
 
 
 
จากนั้นระบบจะปรากฏหนาจอใหใสขอมูลชื่อบทเรียน ดงัภาพ เมื่อพิมพขอม
เพิ่มบทเรียน เปนการสรางบทเรียน  
 

 
 

 
บนหนาจอจะแสดงผลปรากฏดังภาพ เมื่อทําการสรางบทเรียนเรียบรอยแลว 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
เพิ่ม บทเรียนใหม คลิกที่ปุม

 
 

 แกไขขอมูล            
   ลบขอมูล 
ูลใสครบแลวใหคลิกที่ปุม 
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4. การสรางคาบเรียน 

 
คลิกเลือกที่ ชือ่ของบทเรียนท่ีตองการสรางคาบเรียน ตัวอยางตามลูกศรชี้ดังภาพ 

 
เพิ่ม คาบใหม คลิก
ที่ช่ือ บทเรียน  
 

 แกไขขอมูล       
   ลบขอมูล 

 
 

 
 
จากนั้นระบบจะปรากฏหนาจอ จัดการคาบ ใหใสจํานวนคาบเรียนเปนตัวเลข ดังภาพ เมื่อพิมพขอมูลใส
ครบแลวใหคลิกที่ปุม เพิ่มบทเรียน เปนการสรางบทเรียน  

 
 

บนหนาจอจะแสดงผลปรากฏดังภาพ เมื่อทําการสรางคาบเรียนเรียบรอยแลว  

 
 
จากนั้นใหคลิกเลือกที่คาบเรียนเขาไป เพือ่ดําเนินการเพิม่ไฟลซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายตอไป 
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5. การเพิ่มไฟลบทเรียน 

 
เมื่อทําการคลิกเลือกคาบเรียนเขามาแลว หนาจอจะแสดงผลใหใส 1. ชื่อไฟล 2.  แนบไฟล  และ  
3. ประเภทของไฟล ตามลูกศรชี้ในภาพ เมื่อพิมพขอมูลใสครบถวนแลวใหคลิกปุม เพิ่มบทเรียน   
 

 
 
 
บนหนาจอจะแสดงผลปรากฏดังภาพ เมื่อทําการเพิ่มไฟลบทเรียนเรียบรอยแลว  
 

 
 
 
หากตองการกลับไปเพิ่มเนื้อหาอื่นๆ สามารถทําไดโดยคลิกเลือกที่ช่ือตามหมายเลขตาํแหนงที่ลูกศรชี้ดังภาพ 

 

เพิ่มสื่อ คลิกที่  
 

 แกไขขอมูล            
   ลบขอมูล 

 
 

   หมายเลข 1 กลับไปหนาเพิ่ม คาบเรียน 

   หมายเลข 2 กลับไปหนาเพิ่ม บทเรียน 

   หมายเลข 3  กลับไปหนาเพิ่ม หลักสูตร 
 

******************* 
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     ������ 8 
#(2%ก�	-�	�&��ก�	
���� eDLTV 
-;�.	3�,	$	%&�
�,�	ก�	 �-	�. 
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#(2%ก�	-�	�&��ก�	
���� eDLTV -;�.	3�,	$	%&�
�,�	ก�	 �-	�. 
 
 '�+�����/&�%
������ก��; /�����$$ eDLTV �&�	��
��������� �!�(��$����������9
.�������A���������	$$&��������.�/ �����A�!�.�/�����@ 
 

1. �Bn���$$ e-Learning �&�ก���,ก-����.ก
�����'����� (eDLTV) C��;�
���������&����� (���89&��&���'��&��
%ก������9�����A; /�����$$ eDLTV .�/) 

2. �
�ก ��9���% Download log file ��9$���'K�/��
���J/�� �&�(�/�(
�ก�'"$.J����$$ 
eDLTV 

 
 

3. ����.}
��&ก��� .zip ��9�� 89&��$����Bx	
���8&� �&��/&�%
������ก��; /���  ;�
�%B	$$�����@ |68$"���.tar.gz} ����%B�/��
��� �����9.}
�	��
�.}
����ก"$�/&�%

������ก��; /����&�	��
���8&� ��$�$&���BS�.}
�����' (1 ��8&� = 1 .}
�) ���
��$$���'$�'��/&�%
������ก��; /����&�	��
���8&���9���.B	
/' ���ก"$.'/���
&����������ก'����9 1 �&���8&� 
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4. ;(/�!�ก��  save .}
� �����@��&������@ 
4.1 �
�ก�'���9.}
���9�/&�ก�����;(/	ก��������ก��# 	
/'�
8&ก  

 Save Target As� 

 
4.2 �!�ก������ก"$�/&�%
.'/��9���89&��&���'��&���&����� 
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5. �Bn��'"$.J���!�(��$���&���
��&����� (Hotmail, Yahoo, Gmail ) (�8& Mail Client 
(Outlook Express, Mozilla Thunderbird) ��ก��@���/��&���
����	�$.}
� (Attach) 
������ก��; /��� ��9����ก"$.'/;��/& 4.2 	
/'�������9&���
� edltv@nectec.or.th  
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	�&����D�!��C3"�;� 
 
 

��.  �����    +�'����-|ก�
 
������'
�ก-K�    ���
�&� 
�����'�� ��   ���$�Q���9�� 
�����'���� 
    (���Q����� 
�������   ��'����/� 
�������    �K(�'������ 

 

 
 
 
 
 
 
 
�����
����ก������ก��������
������������������ �!��� 
����"������������� ����# ����$���� ก�����  
�%���������
��&��
"ก��&��ก��	
��&���'��&��	(�� ��� 
�!���ก�����)��'����������	
�������
��	(�� ��� 
ก����'�'����������	
�������
�� 
�
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