รายงานผลการดาเนินงาน
นาร่องกิจกรรมค่ายอาสา
โครงการค่ายอาสา “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี”
(เทิดพระเกียรติ 60 พระชันษา มหาจักรีสิรินธร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองเหล่ายาว อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม ได้จั ดน าร่องกิจกรรมค่าย
อาสา “เยาวชนทั่ ว ถิ่ น ไทย เรี ย นรู้ ไ ด้ ใ ต้ ร่ ม พระบารมี ”
(เทิ ด พระเกี ย รติ 60 พระชั น ษา มหาจั ก รี สิ ริ น ธร) ร่ ว มกั บ
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองเหล่ายาว ในวันพฤหัสบดีที่ 7
มิถุนายน 2556 โดยมี นายทวีศักดิ์ แก้วพิพัฒน์ ผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองเหล่ายาว กล่าวต้อนรับคณะ
วิท ยากรและคณะครู ผู้ เ ข้า รั บ การอบรมอบรมทุ ก ท่า น โดยมี
ผู้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวน 15 คน โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมค่ายอาสา ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มหาสารคาม ร่ ว มกับ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด อี ซี่ -คอมพิว เทค
จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียน

บ้ า นดอนหว่ า นหั ว หนองเหล่ า ยาว เป็ น โรงเรี ย นขยายโอกาส สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1

กิจกรรมที่ 1 มีการแนะนาเกี่ยวกับสื่อ eDLTV โดย ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ได้แก่ ความหมาย คาย่อหรือ
เครือข่ายความร่วมมือของ eDLTV ประโยชน์ที่ได้รับ และการประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนของ
คุณครูในโรงเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาแล้ว สามารถนาไปขยายผลเกี่ยวกับสื่อ eDLTV ได้เป็น
กิจกรรมต่อเนื่องจากค่ายอาสา คือ กิจกรรมเรื่องเล่า จะเป็น การเขียนเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายอาสา
eDLTV ที่ได้ไปจัดกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน สามารถเขียนเป็นเรียงความ ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับการที่ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ eDLTV ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการออกค่ายอาสา แล้วจะมีการส่งผลงานมา
ประกวด คัดเลือกเพื่อทาการถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากผลงานหรือเรื่อง
เล่าของท่านไหนที่ได้รับการคัดเลือก ก็จะได้รับรางวัลตามระดับที่ส่งเข้าประกวด ทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายอาสาในแต่ละครั้งสามารถเขียนเรื่องเล่าของตัวเอง

กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรมดูแลเครือข่ายของโรงเรียน โดยจะมีท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์และทีมงานศูนย์
คอมพิวเตอร์ร่วมกับร้านอีซี่-คอมพิวเทค จะเข้ามาช่วยดูแล ตรวจสอบปัญหาระบบเครือข่ายของโรงเรียน และ
ช่วยซ่อมแซม ทั้งยังสามารถช่วยดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาภายในโรงเรียน เพื่อ ให้กลับมาใช้งานได้ดี
เหมือนเดิมมีพร้อมมีการอัพเดทระบบซอฟแวร์ ติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เครือข่ายของโรงเรียน และยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ เพื่อคุณครูท่านไหนที่
สนใจสามารถเข้ารับบริการที่ทางร้านอีซ-ี่ คอมพิวเทคได้

กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมแยกย่อยของกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อ eDLTV จากเครื่องฮาร์ดดิสก์เพื่อ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็นระดับชั้นหรือเป็นหน่วยวิชาได้ทุกหน่วยวิชา สามารถคัดลอกสื่อ
บางวิชา บางระดับชั้น ออกมาจากเครื่อง eDLTV เพื่อนาไปแยกให้คุณครูแต่ละระดับชั้น ใช้ประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมหรือคุณครูทุกท่านให้ความสนใจเป็นมากเพราะ สามารถที่จะคัดลอกสื่อ
เฉพาะเรื่อง เฉพาะระดับชั้นที่ต้องการเพื่อลดปั ญหาในการใช้สื่อร่วมกัน กับคุณครูท่านอื่น ๆ ภายในโรงเรียน
เมื่อมีกิจกรรมนี้ก็สามารถทาให้คุณครูแต่ล ะท่านมี เนื้อหาตามที่ต้องการ ครบทุกคนและสามารถใช้งานสื่ อ
eDLTV ได้อย่างสะดวกตามที่ต้องการ โดยผู้ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมนี้จะเป็นท่าน อาจารย์อภิชาติ
เหล็กดี ได้แนะนาเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกสื่อ eDLTV ตามลาดับในแต่ขั้นตอนของวิธีการคัดลอกสื่อ วิทยากรก็
จะแนะนาอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียม ในกรณีที่เริ่มการคัดลอกจริง เช่น เตรียมอุปกรณ์ที่จะนามาคัดลอกต้อง
มีความจุพอกับขนาดที่ต้องการคัดลอกสื่อ เมื่อวิทยากรได้มีการแนะนาเกี่ยวกับการคัดลอกสื่อ eDLTV เสร็จ
แล้ว ก็จะให้มีการทดลองคัดลอกสื่อ เพื่อให้คณะครูทุกท่านฝึกฝนและทดลองการคัดลอกด้วยตัวเอง จะได้เกิด
ความชานาญในการคัดลอกสื่อ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV แบบระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยการเชื่อมต่อเครื่อง
ฮาร์ดดิสก์ เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรี ยน โดยวิทยากรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้จะเป็นท่าน
อาจารย์วินัย โกหลา จะแนะนาเกี่ยวกับการเรียนรู้สื่อแบบออฟไลน์หรือในระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้

ผลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จานวน 5 ด้าน ผู้เข้าร่วมโครงการออกค่ายอาสาโดยเฉลี่ยมีความพึงต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ดังนี้
ประเด็นข้อคิดเห็น
1
2
3
4
5

สื่อ "eDLTV" สามารถช่วยพัฒนากระบวนการจัดการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้
สื่อ"eDLTV" จะช่วยให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ในเวลาและนอกเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นสามารถเพิม่ ความรู้ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับครูและนักเรียน
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม "โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย
เรียนรูไ้ ด้ใต้ร่มพระบารมี"

รวม

ค่าเฉลี่ย

SD.

ความหมาย

4.28

0.46

มาก

4.53

0.50

มากที่สุด

4.51
4.44

0.54
0.53

มากที่สุด
มาก

4.67

0.49

มากที่สุด

4.50

0.52

มากที่สุด

