คู่มือการคัดลอก สื่ อ eDLTV
จุดประสงค์
1. เพื่อให้สามารถบอกการต่ออุปกรณ์ eDLTVกับ คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้สามารถรู ปแบบของเครื่ อง eDLTV
3. เพื่อให้สามารถบอกข้อมูลในเครื่ อง eDLTV
1. การต่ออุปกรณ์ eDLTVกับ คอมพิวเตอร์

1.1 เสียบปลัก๊ ไฟของอแด็บเตอร์เข้ากับปลัก๊ ไฟส่วนอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับตัวเครื่ อง eDLTV
1.2 นาสาย USB ต่อเข้ากันระหว่างเครื่ อง eDLTVกับ คอมพิวเตอร์
2. รูปแบบของเครื่อง eDLTV
เครื่ อง eDLTVมี 2 รู ปแบบ คือ
2.1
ฮาร์ดดิสก์ 2 Tb จะพบ 5 โฟล์เดอร์ คือ
2.1.1 eDL-RU สื่อ eDLTVระดับปฐมวัย
2.1.2 eDLTV-Primary สื่อ eDLTVระดับประถมศึกษา ป.1-6
2.1.3 eDLTV-Secondary สื่อ eDLTVระดับมัธยมศึกษา ม.1-6
2.1.4 eDLTV-Vocation สื่อ eDLTVระดับการอาชีพ
2.1.5 ProgrameDLTVโปรแกรม eDLTVสาหรับคัดลอก
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2.2 ฮาร์ดดิสก์ 1Tb จะพบ 2 โฟล์เดอร์ คือ
2.2.1 eDLTV-Primary หรื อ eDLTV-Secondaryสื่อ eDLTVระดับประถมศึกษา ป.1-6
2.2.2 ProgrameDLTVโปรแกรม eDLTVสาหรับคัดลอก

3. ข้ อมูลในเครื่อง eDLTV
เป็ นสื่อที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนได้เพราะมีในรู ปแบบเป็ นเครื่ องฮาร์ดดิส
สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วสามารถเปิ ดใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวกต่อการเรี ยนรู้ ภายในจะ
ประกอบด้วย ข้อมูลทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6

รูปภาพประกอบ หน้าตาของ eDLTV( ระดับชั้นประถมศึกษา )
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หน่ วยที่ 2 ขั้นตอนการคัดลอกข้ อมูล eDLTV
จุดประสงค์
1. เพื่อให้สามารถรู้จกั วิธีการคัดลอกข้อมูล
1. วิธีการคัดลอกข้อมูล
1.1 เปิ ดโฟลเดอร์ ProgrameDLTV(หน้ากาก eDLTV)
1.1.1 กรณี 2 TB จะพบ 2 โฟลเดอร์ 2 ไฟล์excel(เอ็กเซล)
หน้ากาก eDLสาหรับประถม
หน้ากาก eDLสาหรับมัธยม
รหัส eDLสาหรับประถม
รหัส eDLสาหรับมัธยม

1.1.2 กรณี 1 TB ระดับประถมจะพบ 1 โฟลเดอร์ 1 ไฟล์excel(เอ็กเซล)

1.1.3กรณี 1 TB ระดับมัธยมจะพบ 1 โฟลเดอร์ 1 ไฟล์excel(เอ็กเซล)
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1.2 เริ่ มการคัดลอก
1.2.1 กรณี คดั ลอก ( Copy )ระดับประถมศึกษา
1.2.1.1ให้คดั ลอก ( Copy)โฟลเดอร์ eDLTV-Primary
1.2.1.2 นาไปไว้ที่ไดร์ ( D: ) ที่ตอ้ งการ Copy ข้อมูล
1.2.1.3 เปิ ดไฟล์ excel (เอ็กเซล)“courses-primary”

1.2.1.4 ถ้าต้องการคัดลอกหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1ให้ดูที่
ตาราง excel ( เอ็กเซล ) จะกาหนดให้ คัดลอกโฟลเดอร์หมายเลข 103 – 111 ดังรู ปด้านล่าง
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1.2.1.5 กลับเข้ามาเครื่ องฮาร์ดดิสก์ เลือก
(กรณี ประถม) - eDLTV-Primary / htdocs / Primary / courses
(จะเป็ นส่วนที่จดั เก็บไฟล์สื่อการสอนทั้งหมดของ eDLTVระดับประถมศึกษา)
(กรณี มธั ยม) - eDLTV-Secondary / htdocs / Secondary /courses
(จะเป็ นส่วนที่จดั เก็บไฟล์สื่อการสอนทั้งหมดของ eDLTVระดับมัธยมศึกษา)
1.2.1.6 ทาการคัดลอกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการตามที่ได้ดูจากไฟล์เอ็กเซล เช่น กรณี
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ก็จะทาการคัดลอกโฟลเดอร์ที่ 103 – 111 โดยการเลือกโฟลเดอร์
เป้ าหมายก่อนแล้วคลิก เมาส์ขวาและเลือก Copy หรื อกดที่คียบ์ อร์ดปุ่ ม Ctrl+Cดังรู ปด้านล่าง

1.2.1.7 เมื่อทาการคัดลอกโฟลเดอร์เรี ยบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ในส่วนไดร์ที่ได้ทาการคัดลอกโปรแกรมไปเก็บไว้ โดยให้เข้าไปทีก่ รณีประถมศึกษาให้ เข้ าไปที่
ไดร์ (D:)/edltv-Primary/htdocs/Primary/courses
(จะเป็ นส่วนที่จดั เก็บไฟล์สื่อการสอน ทั้งหมดของ eDLTVระดับประถมศึกษา)
กรณีมธั ยมศึกษาให้ เข้ าไปที่
ไดร์ (D:) edltv-Secondary/htdocs/Secondary/courses
(จะเป็ นส่วนที่จดั เก็บไฟล์สื่อการสอนทั้งหมดของ eDLTVระดับมัธยมศึกษา)
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1.2.1.8 จากนั้นให้ทาการคลิกเมาส์ขวาและเลือก Paste หรื อกดที่คียบ์ อร์ดปุ่ ม
Ctrl+Vจะเป็ นการวาง โฟลเดอร์ที่ได้ทาการคัดลอกมา เสร็ จขั้นตอนการคัดลอกบทเรี ยนที่ตอ้ งการดังรู ป
ด้านล่าง

