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ค าน า 
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2538   

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องถิ่นชนบทห่างไกลและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยการถ่ายทอดสดรายการน าเสนอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ จากโรงเรียนวังไกลกังวล            

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

     ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเหน็วา่การพัฒนาการศกึษาคอืการ

สรา้งความมัน่คงของชาต ิและดว้ยพระราชปณธิานอันแน่วแน่ในการสืบสานและพัฒนาต่อยอดงาน

ของพระราชบิดา ซึ่งหนึ่งในโครงการพระราชด าริ ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ที่มคีวามส าคัญ คอื การจัดการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ภายใตก้าร

ด าเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษา

ทางไกล ด าเนนิโครงการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจ านวน 14,528 โรงเรียน  ซึ่งได้พัฒนา

รูปแบบ โดยเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบ SD เป็น ระบบ HD โดยมีชื่อเรียกว่า NEW DLTV นั้น  

     เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด าเนินไป

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงจัดท า

เอกสารประกอบการอบรมการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) เพือ่เปน็แนวทางสรา้งความเขม้แขง็

ในการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป้าหมายสู่โรงเรียน  

ตามนโยบาย ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อเสนอแนะจากคณะท างานด าเนิน

โครงการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) เปา้หมายปลายทางคอืการพัฒนาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

  

       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทน า 
ความส าคัญและความเป็นมา 

 สบืเนือ่งจากขอ้สัง่การของหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิมอบหมายใหห้วัหนา้ฝา่ยสงัคมจติวทิยา

พิจารณาแกไ้ขปญัหาเรือ่งการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนพ้ืนทีห่า่งไกล รวมทัง้เพ่ิมโอกาสทางการศกึษา เชน่ การพัฒนา 

การเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการเชื่อมต่อโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ             

พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารด าเนนิการโครงการประสบผลการด าเนินการ

เปน็รปูธรรมโดยเรว็ และเปน็การเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จงึมกีารศึกษาเพ่ือขยายผลโครงการจัดการศึกษา

ทางไกลผา่นดาวเทยีม ใหค้รอบคลมุการจดัการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัเรยีนไมเ่กนิ 120 คน ทัง้ในสงักดั

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ทัว่ประเทศ การด าเนนิการไดน้ าโครงการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม

ทีส่ านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 มาเปน็กรณศีกึษาพบว่า การจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและการมีครูไม่ครบวิชาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology 

for Educational Quality Development : DL) เปน็การจดัการศกึษาทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน

ในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ทีท่กุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา โดยมกีารสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนของครอูยา่งครบถว้น

ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ             

การน าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย สื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด  

การเรียนการสอนโดยระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง             

จากตน้ทางไปยงัปลายทางผา่นระบบดาวเทยีม สามารถแกป้ญัหาการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็ สรา้งโอกาส

ในการเข้าถึงการศึกษา ความเสมอภาค ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางช่องทีวี 

โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีต่า่ง ๆ ทั้งชนบททรุกนัดาร และหา่งไกลความเจรญิ ซึง่ขาดโอกาส

ในการศกึษาหาความรูป้ระกอบกบัพ้ืนทีด่งักลา่ว ยงัขาดแคลนครผููส้อน และอุปกรณก์ารเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการ

จัดการเรียนการสอนของนักเรียนและเยาวชน อันจะส่งผลให้พลเมืองมีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งปัญญา 

พัฒนาทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มสีตปิญัญาในการไตรต่รองความคดิและการกระท าอยา่งมเีหตผุล 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือที่จะมาเป็นก าลังหลักส าคัญในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
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   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 

ทางไกล ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557   

ในปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศการจัดการเรียนรู้   

ของโรงเรียนต้นทางในรูปแบบใหม่ ประกอบกับมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้บนเว็บไซต์ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่โรงเรียน และครูผู้สอน ได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับเตรียมการก่อน การสอน  

เช่น แผนการสอน วิดีทัศน์การออกอากาศล่วงหน้า และอ่ืน ๆ  

   การจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

มีเอกภาพ สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับต้นสังกัดจนไปถึงระดับสถานศึกษา จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม  

ให้โรงเรียนปลายทาง ซึง่สว่นใหญเ่ปน็โรงเรยีนขนาดเลก็สามารถจดัการศกึษาดว้ยการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

(DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

อีกทางหนึง่ดว้ย  

   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)  

เพ่ือยกระดับคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พบวา่ การ

จดัการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ควรมีการด าเนินงานอย่างชัดเจนในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตตรวจ

ราชการ (Clusters) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก ่ 

1) การบรหิารจดัการ 2) บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ และ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน ทั้งนี้ การด าเนินงานในระดับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตตรวจราชการ และ

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) บทบาทของผู้ที่

เกี่ยวข้อง และ 3) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ส่วนในระดับสถานศึกษา มีการด าเนินงาน ใน 4 ด้าน ได้แก่   

1) การบริหารจัดการ 2) บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ และ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้

ในห้องเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จึ ง ได้จัดท าแนวทางในการอบรม  

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล  

ผ่านดาวเทียม (DLTV)  

   2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าแนวทางในการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ และ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   3. เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 

เป้าหมาย 

  1. ด้านปริมาณ  

        1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 182 เขต 

       1.2 สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จ านวน 14,528 โรง 

       1.3 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 18 Clusters   

  2. ด้านคุณภาพ    

       2.1 ครูผูส้อน ร้อยละ 80 สามารถจดัการเรยีนรู้ดว้ยการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

       2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 สามารถบริหารจัดการศึกษา             

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ100 มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยที่ 1 
แนวทางการบรหิารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

เนื้อหา 
 หน่วยที่ 1 แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้เวลาฝึกอบรม  
1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 

1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับโรงเรียน 

3. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความเป็นเลิศ (Best Practices) 

 

เวลาการอบรม 
 เวลาในการอบรม 1  ชั่วโมง  30  นาที 
 

กิจกรรม 
1. อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง 

- ครูจะต้องรู้และมีทักษะอะไรบ้างในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้

อย่างมีคุณภาพ 

- โรงเรียนควรด าเนินการอย่างไรที่เป็นการส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ได้อย่างมีคุณภาพ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรด าเนินการอย่างไร ที่เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. บรรยายเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับโรงเรียน และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความเป็นเลิศ 
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สื่อ/ใบความรู้ 

1. เอกสารคู่มือฝึกอบรม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ใบกิจกรรม 
 

การวัดและประเมินผล 
1. การร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 

2. การอภิปรายกลุ่มย่อย 

3. การท าแบบประเมินหลังการอบรม 
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แนวทางการบรหิารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 
 

 ตอนที่ 1 การสง่เสรมิการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ระดบัเขตพืน้ที่

การศึกษา 

  การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทาง

ด าเนินการดังนี้ 

 1. ก าหนดเป็นนโยบาย หรือจุดเน้นในการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

 1.1  ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2  ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล  

 ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 1.3  ก าหนดภาระงาน และมอบหมายงานให้บุคลากรได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

1.4  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

 ดาวเทียม (DLTV) ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มี

ประสทิธภิาพ ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

2.1 ด าเนินการให้มีการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2.2 ด าเนินการให้มีคณะท างานเพ่ือดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการด าเนินงานการ

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด 

2.3 สนับสนุน อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงบประมาณเพ่ือเป็นค่า

ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด 

2.4 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือให้แก่โรงเรียนในสังกัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

เพ่ือสง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ของโรงเรยีนในสงักดั 

2.5 ด าเนินการให้มีการคัดเลือกผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเป็น

การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู และโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 3. ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ของโรงเรียนในสังกัด เป็นระบบและต่อเนื่อง  
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 ตอนที ่2 การสง่เสรมิการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ระดบัโรงเรยีน 

 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับโรงเรียน มีแนวทางด าเนินการ

ดงันี ้ 

  การด าเนินงานของโรงเรียน  

 การด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกล  

ผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินงาน ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 2) ศึกษาแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับ

โรงเรียน 

 3) โรงเรียนประเมินตนเองตาม แนวทางด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ระดับโรงเรียน 

 4) น าผลการประเมินตนเองเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือการจัดการเรียน 

การสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 1.2 ขั้นขับเคลื่อนการด าเนินงาน ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1) จัดประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน    

 2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  

 3) ด าเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน และแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 1.3 ขั้นสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1) ประเมินตนเองตามหลังการด าเนินงาน 

 2) รายงานผลการประเมินตนเอง  

 3) จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง  

 1.4 ขั้นพัฒนางาน 

  การจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จะต้องน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ไปใช้โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือน าไปวางแผนและด าเนินการในปีต่อ 

ๆ ไป  
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การเตรียมความพร้อมโรงเรียน 

 โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบ  

2.2 จดัหาวสัดอุุปกรณก์ารรบัสญัญาณโทรทศันท์ีม่ขีนาดเหมาะสมกบัหอ้งเรยีน และจ านวนนกัเรยีน 

การติดตั้งโทรทัศน์ให้มีระดับความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน  

2.3 พัฒนาครูให้มีความตระหนักถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) เอาใจใสก่ ากบัดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน กอ่นเรยีน ระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน 

2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกันกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง   

 3. บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร 

     บทบาทหน้าที่ผู้บริหารในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  อย่างจริงจัง และอ านวยความสะดวกให้การจัดการ เรียนการสอนเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3.2 เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นและน าพาครูทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก เห็นความส าคัญ และให้

ความร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับ

ห้องเรียนและจ านวนนักเรียน รวมถึงการก ากับดูแลให้มีการติดตั้ง โทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับ

สายตานักเรียน  

3.4 จัดหา ส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้มีคู่มือครูสอนทางไกลผ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายชั่วโมง 

3.5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล     

ผ่านดาวเทียมของทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

 4. บทบาทหน้าที่ครู 

     บทบาทหน้าที่ครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพ  

มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และเอ้ือต่อการปฏิบัติ กิจกรรมตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นทาง 
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4.2 เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียน

ครั้งต่อไป 

4.3 ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ ก ากับ ดูแล แนะน า

นักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 

4.4 สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผล  

การจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 

4.5 วดัและประเมนิผล เมือ่กจิกรรมการเรยีนรูส้ิน้สดุใน แตล่ะครัง้ แตล่ะหนว่ยการเรยีนรู ้ท าใหท้ราบ

วา่ผลการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีนรูห้รอืไม ่เพ่ือปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป  

4.6 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือ ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ บรรลุ

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน  

 

  ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความเป็นเลิศ 

 การจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) สูค่วามเปน็เลศิ (Best Practices) เปน็การดผูลส าเรจ็

ของการด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน เพ่ือจะได้น าผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

และน าผลการด าเนินงานมาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีองค์ประกอบ              

ที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 

1. คุณภาพของผู้เรียน 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 องค์ประกอบท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ผลด าเนนิงานการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน ซึง่จะดผูลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 

จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกป้ญัหา 

 3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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 6. ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

7. คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

  องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้านกระบวนการบริหารและการ

จดัการ ซึ่งจะดูผลของการบริหารและการจัดการ จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 

1. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

3. การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. การนิเทศภายใน ติดตามตรวจสอบประเมินผลและมีการน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน

ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

5. การบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

6. การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและเชื่อมโยงวิถี

ชวีติจรงิทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7. การสง่เสรมิสนบัสนนุพัฒนาครบูคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีและการจดัใหม้ชีมุชนการ

เรยีนรู ้

8. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ

ปลอดภยั 

9. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลด าเนนิงานการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้

ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ซึง่จะดผูลของการกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั จ านวน 8 เรือ่ง ดังนี้ 

1. จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรูต้วัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษา ทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีน 

ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

4. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 

5. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

6. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง

มคีวามสขุ 

7. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

8. การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  

การจัดการเรียนรู้ 
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ใบกิจกรรม 

หน่วยที่ 1 แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

*************************** 

 

กลุ่มที่…………………..  

สมาชิกกลุ่ม  

1. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

2. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

3. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

4. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

5. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

6. ชื่อ……………………….………………..…โรงเรียน………………………………………… 

ค าชี้แจง 

1. แบ่งผู้เข้าฝึกอบรมเป็นกลุ่มละ 4 - 6 คน 

2. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย โดยใช้เวลา 45 นาที ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 ครูจะต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรบ้าง จึงจะจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ได้มีประสิทธิภาพ 

2.2 โรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)               

ได้มีประสิทธิภาพ 

2.3 เขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริมอย่างไร ทีจะท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้มีประสิทธิภาพ 

3.  บันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกส่งวิทยากร และเขียนในกระดาษฟรุ๊บ น าไปติดไว้ ใน                   

ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห ้เพ่ือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
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หน่วยที่ 2 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 

เนื้อหา 
  หนว่ยที ่2 แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ 

ดงันี ้

 1. ช่องทางการเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 4 ช่องทาง  

  1.1 สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (On Air)  

  1.2 เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  (Online)   

  1.3 แอปพลิเคชัน DLTV (Mobile Application) 

  1.4 Hard Disk External / Flash Drive (Offline) 

 2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  2.1 ขั้นเตรียมการสอน 

  2.2 ขั้นสอน 

  2.3 ขั้นหลังการสอน 

เวลาการอบรม 
 เวลาในการอบรม 4  ชั่วโมง  30  นาที 

กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการอบรม  บรรยายและปฏิบัติจริง ใช้เวลา 1.30  ชั่วโมง 

 2. กิจกรรมห้องเรียน DLTV จ าลอง โดยในกิจกรรมจะสุ่มผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน ทั้ง 2 

กลุ่ม (ประถมศกึษา 1 กลุม่และปฐมวยั 1 กลุม่) ปฏบิตักิจิกรรมเปน็นกัเรยีนปลายทาง และจดักระบวนการเรยีน 

การสอนเสมือนห้องเรียนจริง ใช้เวลา 3.00 ชัว่โมง แบ่งเป็นการสอนระดับปฐมวัย 1.30 ชั่วโมง และการสอน

ระดับประถมศึกษา 1.30 ชั่วโมง 

 3. สรปุ/ตอบขอ้ซกัถามปญัหา จากผูเ้ขา้รบัการอบรม และเสนอชีแ้นะแนวทางทีส่ามารถน าไปปฏบิตัิ

จรงิได ้
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สื่อ/ใบความรู ้
1. เว็บไซด์ DLTV  (www.dltv.ac.th) 

2. ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน DLTV 

การวัดและประเมินผล 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 

2. การท าแบบประเมินหลังการอบรม 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

 การจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ไดม้กีารเปลีย่นแปลงการด าเนนิงานเปน็ New DLTV            

โดยแบ่งระบบการท างานออกเป็นต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้  

 New DLTV ในส่วนของต้นทาง การด าเนินงาน New DLTV ในส่วนของต้นทาง มีสถานีโทรทัศน์

และโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการ โดย

มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงประการที่ 1 การปรับผังรายการให้ New DLTV 

เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยช่อง DLTV 1 ถึง DLTV 12 จะมีการปรับ 

ผังรายการออกเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกคือ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอน

ชัน้ ป.1 ถงึ ม.6 เปลีย่นเปน็ อนบุาล 1 ถงึ อนบุาล 3 และ ป.1 ถงึ ม.3 โดยเฉพาะการถา่ยทอดการจดัการศกึษาปฐมวยันัน้ 

นอกจากจะถ่ายทอดไปยังโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งแล้ว ยังมีการถ่ายทอดไปยังศูนย์ดูแลเด็กเล็กของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กวา่ 6,000 แหง่ทัว่ประเทศ เพ่ือใหเ้ดก็เลก็ทัว่ประเทศมพัีฒนาการทีส่มวยั สว่นการจดัการเรยีน 

การสอนระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6) ซึ่งไม่ได้ออกอากาศตามตารางสอนแล้วในปีการศึกษานี้ จะน าเทปการเรียน

การสอนวิชาที่เป็นที่ต้องการ มาออกอากาศในช่วงบ่ายในช่อง DLTV 1 ถงึ DLTV 3 ซึง่ออกอากาศระดับอนุบาล

เพียงครึง่วนั ส าหรบัผงัรายการหว้งที ่2 ตัง้แตเ่วลา 16.30 น. เปน็ตน้ไป จะเป็นรายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับ

คนทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั อาท ิรายการทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ รายการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม รายการภาษาอังกฤษและภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ รายการความรู ้ปกณิกะตา่ง ๆ ตลอดจนรายการ

แนะน าการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ส าหรับช่อง DLTV 13 เป็นการถ่ายทอดการจัดการเรียน           

การสอนของสถาบนัอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ช่อง DLTV 14 ถ่ายทอดสัญญาณการจัด

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และช่อง DLTV 15 เป็นช่องส าหรับคุณครูโดยเฉพาะ 

เพ่ือเผยแพรเ่ทคนคิการสอน สือ่การเรยีนและองคค์วามรูท้ีเ่ปน็ประโยชนใ์นการจดัการเรยีนการสอน การเปลีย่นแปลง

ประการที่สอง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning โดยตั้งแต่  

ปกีารศกึษานีเ้ปน็ตน้ไป ทางหอ้งเรยีนตน้ทางทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวลจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูใ้หม ่

ดังต่อไปนี้ ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 เพ่ือพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน          

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้รับ

ความร่วมมือจาก สพฐ. ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อเพ่ือให้ครูปลายทางพร้อมต่อการจัดการเรียน

การสอนในชัน้เรยีน ระดบัประถมศกึษา มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดร้บัพระราชทาน

พระราชานุญาตให้น าสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  

รายชั้นเรียน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือ

ปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวม

ได้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการปรับหลักสูตรการสอนและแผนจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning รวมทั้งเพ่ิมวิชาสาระเพ่ิมเติมที่เน้นความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยโรงเรียนวัง

ไกลกังวลจะเริ่มน ามาใช้จัดการเรียนการสอนออกอากาศในปีการศึกษา 2562 การเปลี่ยนแปลงประการที่ 3 

คือ การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากการออกอากาศสด เปน็แบบบนัทกึเทป โดยมกีารวางแผนการถา่ยท า  

การท า Storyboard การซักซ้อมท าความเข้าใจระหว่างทีมช่างกล้องกับครูผู้สอน ท าให้ได้ภาพกิจกรรม 

ที่น่าสนใจ มีสื่อที่ทันสมัย ซึ่งฝ่ายสื่อการสอนช่วยจัดหา และแนะน าการท า การใช้สื่อการสอนให้กับครูใน

ห้องเรียนต้นทาง เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารถา่ยทอดออกอากาศไปยงั

หอ้งเรยีนปลายทางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทั้งยงัสามารถ ตัดต่อแก้ไขเทปให้สมบูรณ์ก่อนน าไปออกอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงประการที่ 4 คือ การปรับห้องเรียนที่ใช้ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สถานีโทรทัศน์ โดย

มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ไดด้ าเนนิการปรบัปรงุหอ้งเรยีนและอุปกรณป์ระจ า

หอ้ง อาทิ การน าโทรทัศน์แบบ Smart TV มาใช้ เพ่ือให้ครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้มาประกอบการสอนได้

ง่าย ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมกล้องที่เป็น Robot อีกห้องละ 1 ตัว ท าให้สามารถเก็บรายละเอียดการ

ท างาน ของนักเรียนได้ทั่วห้อง โดยที่ไม่ต้องให้ช่างกล้องเดินไปถ่ายใกล้ ๆ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของ

นักเรียน นอกจากนี ้มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ยงัไดเ้ปลีย่นระบบการถา่ยท าและ

การออกอากาศรวมทัง้อุปกรณต์า่ง ๆ ของสถาน ีจากระบบ SD มาเปน็ระบบ HD ซึ่งเป็นระบบที่ทนัสมัยที่สุดใน

ปัจจุบัน ท าให้นักเรียนและครูปลายทาง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถรับชมรายการจากสถานีได้คมชัด

มากยิ่งข้ึน New DLTV ในส่วนของกลางทาง การด าเนินงานของ New DLTV ในสว่นของกลางทาง หมายถงึการ

น าสญัญาณภาพ และเสยีงจากหอ้งเรยีนตน้ทางทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล ไปยังโรงเรียนปลายทาง ซึ่งเดิมผู้รับชม

ปลายทางสามารถรับชมได้ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 15 ช่อง ทาง website ของมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ์  และทางโทรศัพท์มือถือผ่าน Application on Mobile ดังนั้น 

ในยุค New DLTV นี้ ผู้รับชมปลายทางสามารถรับชมได้ทั้งสามช่องทางเช่นเดิม แต่มีการปรับปรุงพัฒนา

เพ่ือให้สัญญาณภาพ และเสียงมีคุณภาพดีขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับชมปลายทางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยให้โรงเรียนปลายทางที่ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณไว้แล้วกว่า 16,000 โรงเรียน 

สามารถรับชมทางโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมได้ทั้ง 15 ช่อง นอกจากนี้โรงเรียนปลายทางและประชาชนทุก

กลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ยังสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลและรับชมรายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ได้ทาง Website ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ซึ่งนอกจากจะรับชมรายการได้เช่นเดียวกับระบบการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมแล้วยังสามารถ

สืบค้นรายการย้อนหลังได้ตามต้องการ และสามารถ Download แผนการจัดการเรียนรู้ใบงาน สื่อการสอน 
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ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องสนทนา (Web board)  ที่ผู้รับชมปลายทางสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งครูต้นทางและครูปลายทางสามารถเข้ามาตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน

ปลายทางหรือปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้า

กับบริบทของโรงเรียนตนเองให้ดียิ่งขึ้น และถือว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบ E-Learning อย่างเต็มรูปแบบ 

นอกจากนี้ Website มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังเปิดช่องทางให้มีการ

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์การรับสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งหากเปน็ปญัหาเลก็นอ้ย เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิประจ า

สถานจีะเปน็ผูต้อบปญัหาขัน้ตน้ แตห่ากเปน็ปญัหาทีต่อ้งมชีา่งเทคนคิเข้าไปแก้ไข ก็จะแจ้งปัญหาต่อไปยังศูนย์ 

DLTV ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป นอกจากนั้น ในส่วนของการด าเนินงาน New DLTV ใน

ส่วนของกลางทางนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการปรับปรุงพัฒนา 

Application on Mobile ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงการศึกษา

ทางไกล ซึ่งครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปสามารถรับชมรายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี Function หรือขีดความสามารถเช่นเดียวกันกับ Website มูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 New DLTV ในส่วนของปลายทาง การด าเนินงาน New DLTV ในส่วนของปลายทาง คือ  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูที่โรงเรียนปลายทาง โดยการ upload รายการ 

การจัดการเรียนการสอนของทุกระดับชั้นทาง Website ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันออกอากาศ เพ่ือให้ครูปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกให้แก่นักเรียน เตรียมใบงาน สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณก์ารเรยีนเชน่เดียวกบัโรงเรียนตน้ทางได้

ลว่งหนา้ นอกจากนีม้ลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์ยงัจดัใหค้รทูัว่ประเทศไดม้สีว่นรว่ม

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล โดยการส่งเสริมให้ครูต้นทางและครูปลายทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน

ทางห้องสนทนา หรือ Web board บน Website ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์   ซึ่ งนับว่ า เป็นรูปแบบหนึ่ งของกระบวนการ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่

กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดเปน็รปูแบบหนึง่ของการพัฒนาคร ูและทีส่ าคญั DLTV ชอ่ง 15 เปน็ชอ่งส าหรบัครู

โดยเฉพาะ มีรายการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการสอน การท าสื่อ การประเมินผล  การพัฒนาตนเอง การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้   
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1. ชอ่งทางการเขา้ถงึการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ม ี5 ชอ่งทาง 

ดงันี ้

1.1 ช่องทางการรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม ในระบบ KU-BAND สามารถรับ

ช่องทางช่อง 186 – 197 เป็นการรับชมสดได้อย่างเดียว 

ช่อง 186 DLTV 1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ช่อง 187 DLTV 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ช่อง 188 DLTV 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ช่อง 189 DLTV 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ช่อง 190 DLTV 5   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ช่อง 191 DLTV 6   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ช่อง 192 DLTV 7   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ช่อง 193 DLTV 8   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ช่อง 194 DLTV 9   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ช่อง 195  DLTV 10   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ช่อง 196 DLTV 11   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ช่อง 197 DLTV 12  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 ช่องทางเว็บไซด์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด ชมล่วงหน้า ชมย้อนหลงั 

เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เตรียมการสอนล่วงหน้า อีกท้ังยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้จากช่องทาง

เว็บไซด์ นี้ 
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  1.3 ช่องทางแอปพลิเคชั่น DLTV ซึ่งสามารถดูได้ทั้ง 15 ช่องเฉพาะรายการสดเท่านั้น 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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 การลงแอปพลิเคชั่น มีข้ันตอนติดตั้งดังนี้ 

ระบบปฏิบัตกิาร ios (Version 12.0 ขึ้นไป)  ท าขั้นตอนดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบปฏิบัตกิาร Android  (Version 6.0 ขึ้นไป)  ท าขั้นตอนดังภาพ 
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 เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ Icon ศึกษาค าแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชันตามล าดับ ดังภาพ 
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1.4.  ช่องทาง Youtube DLTV Chanal  ซึ่งสามารถดูได้ทั้ง 15 ช่อง ระดับชั้นอนุลาลปีที่ 1 ถึง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระดับอนุลาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดูรายการสดที่ถ่ายทอดพร้อมระบบ

ดาวเทียมได้ ท่านสามารถค้นหาแยกเป็นสาระวิชาได้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย

แยกเป็นช่องทางดังนี้  

ช่อง DLTV1 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ช่อง DLTV2 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ช่อง DLTV3 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ช่อง DLTV4 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ช่อง DLTV5 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ช่อง DLTV6 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ช่อง DLTV7 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ช่อง DLTV8 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ช่อง DLTV9 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ช่อง DLTV10 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ช่อง DLTV11 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ช่อง DLTV12 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ช่อง DLTV13 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ช่อง DLTV14 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ช่อง DLTV15 Channel   การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 1.5 Hard Disk External / Flash Drive เป็นช่องทางที่ใช้ส าหรับโรงเรียนที่ไม่มี / มีสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร และสัญญาณดาวเทียมไม่สมบูรณ์ จะไม่เป็นรายการสด แต่จะดูได้จากรายการที่บันทึก

เอาไว้ใน Hard Disk External แต่สามารถหยุดได้ และดูล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ แต่จ าเป็นต้องน า Hard 

Disk External / Flash Drive ไปบันทึกรายการทั้งหมด 
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2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 2.1 ขั้นเตรียมการสอน 

 2.2 ขั้นสอน 

 2.3 ขั้นหลังการสอน 

 

2.1 ขั้นเตรียมการสอน 

  1) ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการ

เรยีนรู ้การติดตั้งทีวี และการจัดโต๊ะเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน ควรปฏิบัติดังนี้ 

ข้อแนะน าระยะการรับชมที่แนะน าส าหรับทีวี 

ทีวีทุกเครื่องต่างมีระยะและมุมการรับชมที่แนะน าที่คุณจ าเป็นต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อเอามาไว้ใน

บ้านของคุณ คุณจะได้รับประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดและสมจริงที่สุดเมื่อหน้าจอทีวีนั้นสามารถรองรับ

มุมมองในการมองเห็น 40 องศาของคุณได้ ซึ่งระยะห่างของมุมมองในการมองเห็นนี้สามารถค านวณได้จาก

ขนาดของทีวี เพ่ือให้ได้ระยะที่เหมาะสม ให้คูณขนาดของหน้าจอด้วย 1.2 นั่นแปลว่าคุณต้องนั่งดูทีวีขนาด 75 

นิ้วด้วยระยะห่าง 90 นิ้วหรือ 2.3 เมตร ลองดูตารางที่ให้มาเพ่ือดูระยะการรับชมที่แนะน าส าหรับทีวีขนาดต่าง 

ๆ เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจเลือกทีวีที่มีขนาดเหมาะกับพ้ืนที่ของคุณมากท่ีสุด 

ขนาดทีวี    ระยะห่าง 

32 นิ้ว   0.97 เมตร ประมาร 1 เมตร 

55 นิ้ว   1.7 เมตร 

65 นิ้ว   2.0 เมคร 

75 นิ้ว   2.3 เมตร 

85 นิ้ว   2.6 เมคร 

จาก เว็บไซต์ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

ที่มา  https://www.samsung.com/th/tvs/tv-buying-guide/what-size-tv-should-i-get/ 

 

 

 

https://www.samsung.com/th/tvs/tv-buying-guide/what-size-tv-should-i-get/
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เคล็ดลับการ เลือกระยะความสูง ในการติดตั้งทีวี 
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ทั้งนี้การจัดห้องเรียน จึงควรค านึงถึงการติดตั้งทีวี  ดังนี้ 

 •  ควรติดตั้งกึ่งกลางห้องเรียน  

 •  ควรติดตั้งอยู่ในระดับสายตานักเรียนสูงประมาณ 1.20 เมตรจากพ้ืนห้องเรียน  

 •  โต๊ะนักเรียนควรอยู่ห่างจากทีวีแระมาณ 2.50 เมตร  

 •  การจัดโต๊ะนักเรียนควรจัดแบบสลับฟันปลา หรือแบบรัศมีดังรูป 
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้งทีว ี

 

 

 

 

 

แสงเข้าทางหน้าต่าง 

ท าให้เห็นภาพไม่ชัดเจน 
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ตัวอย่างการจัดโต๊ะในห้องเรียนที่ถูกต้อง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งจอสูงเกินไป ท าให้

เด็กเกิดการเมื้อยล้าคอ 
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 2) ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และกิจกรรมเสริมตามคู่มือ

ครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก าหนด และศึกษาการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าจากวีดีโอของมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งให้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เขียนเป็น Mind Mapping 

ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

2.1) ศึกษาตารางออกอากาศ จาก www.dltv.ac.th โดยมีขั้นตอนดาวน์โหลดดังนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  www.dltv.ac.th  เลือก เมนูตารางสอนออกอากาศ 

2) คลิกเลือก ช่อง/ชั้นเรียน ที่ต้องการดาวน์โหลด 

3) ด้านขวามือพบตารางออกอากาศ   

4) คลิกคลิกดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศตรงหัวข้อที่ต้องการ 

 
 

 

-  
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ตัวอย่าง ตารางออกอากาศท่ีดาวน์โหลด 
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2.2) ศึกษาก าหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดาวน์โหลด ดังนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  www.dltv.ac.th  เลือก เมนูชมล่วงหน้า หรือ เมนูชมย้อนหลัง 

2) คลิกเลือก ช่องรายการ/ชั้นเรียน ที่ต้องการดาวน์โหลด 

3) คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ 

4) คลิกก าหนดการรายชั่วโมง ตามเมนูเพื่อดาวน์โหลด 
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ตัวอย่าง ก าหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 
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2.3) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวีดีโอการเรียนการสอนล่วงหน้า และดาวน์โหลด

พร้อมทั้งเขียน Mind Mapping ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดาวน์โหลด ดังนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  www.dltv.ac.th  เลือก เมนูชมล่วงหน้า หรือ เมนูชมย้อนหลัง 

2) คลิกเลือก ช่องรายการ/ชั้นเรียน ที่ต้องการดาวน์โหลด 

3) คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ 

4) คลิกเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ 60 พรรษา) ตามเมนูเพื่อดาวน์โหลด 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอน และส าหรับนักเรียน 
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2.4) ศึกษาสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนดาวน์โหลด ดังนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์  www.dltv.ac.th  เลือก เมนูชมล่วงหน้า หรือ เมนูชมย้อนหลัง 

2) คลิกเลือก ช่องรายการ  ชั้นเรียน วิชา ที่ต้องการดาวน์โหลด 

3) คลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้และวันที่ที่ต้องการ 

4) คลิกเลือกสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อดาวน์โหลด 
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ตัวอย่าง สื่อประกอบการเรียนการสอน   
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2.2 ขั้นปฏบิัติการสอน 

ครูหรือนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเปิดทีวี และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 

นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียน และใบงานรายชั่วโมง 

ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนรายชั่วโมงท่ีสอน 

ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและนักเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าที่ครูปลายทาง บทบาทและหน้าที่นักเรียนปลายทาง 

ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนและครูต้นทาง ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนต้นทาง 

ก ากับ ควบคุมให้นักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรม ตอบโต้กับครูต้นทาง 

คอยกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและเข้าไปมี
สว่นรว่มในกระบวนการเรยีนเหมอืนกบันกัเรยีนตน้ทาง 

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมือนนักเรียนต้นทาง 

คอยชีแ้นะ/กระตุน้ และใหก้ าลงัใจกบันกัเรยีนทีเ่รยีนชา้ เมื่อไม่เข้าใจในส่วนไหนให้ถามครูปลายทางได้
ตลอดเวลา  ตั้งใจ และปฏิบัติตามกิจกรรมร่วมกับ
ครูต้นทาง 

เพ่ิมเติมความรู้และแนวทางให้กับนักเรียนปลายทาง ร่วมกิจกรรม ตอบค าถามเมื่อครูต้นทางถาม 

ตอบค าถามนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมแทน
คุณครูต้นทาง 

ร่วมกิจกรรม  สรุปบทเรียนร่วมกับครูต้นทางและ
ครูปลายทาง 

สรุปบทเรียนร่วมกับครูต้นทาง  ร่วมสรุปบทเรียนกับ ครูต้นทางและครูในชั้นเรียน 
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กิจกรรมครูปลายทางมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมกับครูและนักเรียนต้นทาง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



48  

 2.3 ขั้นสรุปหลงัสอน 
1. ครูประเมินผลการจัดการเรียนตามแบบประเมิน 
2. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ครูปลายทางบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบที่ก าหนด 
4. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน ในช่วงเวลาหลังกิจกรรมการเรียน 

การสอน DLTV (ช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น.) ของทุกวัน 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง เช่น ให้ท าใบงานในระดับที่ยากมากขึ้น  

ในช่วงเวลา  หลังกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV (ช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น.) ของทุกวัน 
6. ครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมชดเชยการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมอ่ืนมาแทรกได้                  

ในช่วงเวลา 13.30 – 15.30 น. ของแต่ละวัน 
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หน่วยที่ 3 
แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

เนื้อหา 
 กรอบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 2. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด 

 3. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 4. แบบการนเิทศตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงาน การจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 

เวลาการอบรม 
 เวลาในการอบรม  1 ชั่วโมง  30  นาที 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. ผู้เข้ารับการอบรม น าความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  

         2. โรงเรียนปลายทางทุกโรง ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางการนเิทศ ติดตามและประเมินผล  

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 

  กรอบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีรายละเอียดดังนี้  

   1. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกล   ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  2. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

  3. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดย

ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  4. แบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 

  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนา คณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีรไูมค่รบทกุชัน้เรยีน ครไูมค่รบทกุกลุม่สาระการเรยีนรูข้าดสือ่

การเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

รวมทั้ง ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ โดยมีครูผู้สอนเป็น 

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจัง และอ านวยสะดวกให้การ 

จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ประกอบกับมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                                  

ขัน้พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   

เกิดความต่อเนื่อง สม่ าเสมอส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนดปัจจุบัน  

  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การศึกษาทางไกล                     

ผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง               

มแีนวทางการด าเนินงาน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูต้อง ชดัเจน ทราบบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง และใชเ้ปน็สื่อ 
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ในการประสานงานกบับคุคล ชมุชน หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของการจดัการเรยีนการสอนโดย

ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทางการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 

  เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินการของมูลนิธิการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะมีการด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อันจะเปน็สว่นส าคญัทีช่ว่ยใหก้ารจดัการเรยีนการ
สอน โดยใชก้ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ประสบผลส าเรจ็สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่สถานศึกษาก าหนด การด าเนินงาน การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีเป้าหมายหลักคือ การแนะน า 
ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชก้ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และน าผลการนเิทศ ตดิตาม ไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น 
การด าเนินงานที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน จ าแนกเป็น 1) การนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 2) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียด  
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
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การนิเทศภายใน  
  การนิเทศภายในในสถานศึกษา เป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายใน แสดงดังแผนภาพที่  2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  

การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการนิเทศภายใน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย ในการนิเทศ 
ติดตามผล 

ห้องเรียน ในช้ันอนุบาล  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้

การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

1) วางแผนการด าเนนิงาน แตง่ตัง้คณะท างาน ศกึษา
แนวทางการจดัท าแผนและ ปฏทินิการตดิตาม และ
ประเมนิผล พรอ้มทัง้ศกึษาระบบการรายงานผล 
การตดิตาม และประเมนิผลทางระบบออนไลนใ์ห้
สอดคลอ้งตามทีม่ลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ และ สพฐ.ก าหนด  
2) ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานเขา้รว่มการประชุมทางไกล
ทางวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์(Video Conference) ตามที่
มลูนธิ ิและสพฐ. จดัขึน้ 
3) ด าเนนิการนเิทศภายใน ตามปฏทินินเิทศภายใน  
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ เปา้หมายคอืทกุหอ้งเรยีนทีจ่ดั 
การเรยีนการสอนโดยใช้การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
4) สรปุ และรายงานผลการนเิทศภายใน โดยรวบรวม
ขอ้มลูผลการนเิทศตดิตาม และ ประเมนิผลทีไ่ดม้าจดั
กระท าขอ้มลูแลว้รายงานใหม้ลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม ในพระบรมราชูปถมัภ ์และส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามปฏทินิ และ
ช่องทางทีก่ าหนด 
5) พฒันาการนเิทศภายในอยา่งตอ่เนือ่ง โดยน าขอ้มลู
สารสนเทศทีไ่ดจ้าก การประเมนิผลการด าเนนิการ
ตดิตาม และประเมนิผลตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย แลว้
สะทอ้นสภาพปญัหาการด าเนนิงาน พรอ้มขอ้เสนอแนะ
ตา่งๆ ดว้ยกระบวนการ PLC เพือ่น าไปสูก่ารแลกเปลีย่น 
เรยีนรูแ้ละการพฒันางาน พรอ้มทัง้รายงานใหส้ านกังาน

คุณภาพการ
จัดการเรียนการ

สอน โดยใช้
การศึกษา

ทางไกล ผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
ระดับสถานศึกษา 
- ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  
- ด้านการบริหาร
จัดการ 

คุณภาพการ
จัดการเรียนการ

สอน โดยใช้
การศึกษา
ทางไกล  

ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ระดับ
สถานศึกษา  

- ด้านคุณภาพ
นักเรียน  
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กระบวนการนิเทศภายใน  

  กระบวนการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือ และสร้างข้อตกลง  

1) ประสานความร่วมมือในการสร้างทีมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล และด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ หรือคณะกรรมการ
สถานศกึษา  

2) ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิเทศ คณะครูและบุคลากร ในการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา  

3) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้ประกอบการประเมิน
ภายใน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในแต่ละครั้ง  

4) ก าหนดแผน  ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ในแต่ละภาคเรียน  

  ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก  

  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการนิ เทศภายใน ให้
คณะกรรมการนเิทศภายใน คณะครแูละบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ เพ่ือใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจทีต่รงกนั กอ่น
การด าเนนิงาน  

  ขั้นที่ 3 ด าเนินการนิเทศ  

1) โรงเรียนแจ้งปฏิทินการนิเทศภายในแก่คณะครูและบุคลากร  
2) คณะกรรมการนิเทศภายในด าเนินการนิเทศภายในตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด  
3) คณะกรรมการนิเทศภายในสะท้อนผลการด าเนินการนิเทศแก่ผู้รับการนิเทศ  

  ขั้นที่ 4 สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล  

1) คณะกรรมการนิเทศภายใน สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม  

2) รวบรวมผลการนิเทศภายใน แล้วจัดกระท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ เพ่ือรายงานผลการ
ติดตามต่อหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
เพ่ือรายงานต่อไปยังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  ขั้นที่ 5 การพัฒนาการนิเทศภายใน  

1) ประเมินผลการนิเทศภายใน  
2) น าผลการนิเทศภายใน มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง 
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เครื่องมือนิเทศ ติดตามประเมินผล  
1. แบบประเมินตนเอง  
2. แบบนเิทศภายในตามมาตรฐานการจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
3. แบบรายงานผลการนิเทศภายใน ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศึกษา

ทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกล  
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในระดับนี้เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีกรอบการด าเนินงาน 
ดังนี้  
  1. วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตาม จัดท าแผนและ
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดท าระบบการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ทางระบบออนไลน์                     
ให้สอดคล้องตามท่ีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดไว้ 
  2. ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุเกีย่วกบัการนเิทศ ตดิตามผล การจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมทั้งจัดประชุมขยายผลให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทราบแนวทางการด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม 
  3. ด าเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ มีกรอบเป้าหมายการนิเทศ และ
ติดตามและประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง ทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ 
  4. สรุป และรายงานผลการนิเทศและติดตามผล โดยรวบรวมข้อมูล ผลการนิเทศ สรุปรายงาน                 
ให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินและช่องทางที่ก าหนด 
  5. พัฒนาการนิเทศและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยน าสารสนเทศที่ได้จากการนิเทศ ติดตาม
ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสะท้อนสภาพ
ปญัหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนางานการ
ติดตาม และการประเมินผล พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน ทั้งในส่วนของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ต่อไป  
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กระบวนการนิเทศ ติดตามผล  

  กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรยีนปลายทาง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ใช้กระบวนการแบบภาคีเครือข่าย 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือ และสร้างข้อตกลง  

   1) ประสานความร่วมมือในการสร้างทีมงานนิเทศ ติดตามผล และด าเนินการแต่งตั้งคณะ
นิเทศ ติดตามผล ซึ่งประกอบด้วย  
    - ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
มอบหมาย 
    - ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    - ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  
   2) ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในโครงการฯ เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน  
   3) วเิคราะหข์อ้มลูผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา เพ่ือน าใชป้ระกอบการตดิตาม และ
ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในแต่ละครั้ง  
   4) ก าหนดแผน ปฏทินิการนเิทศ ตดิตามผลการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 
ในแตล่ะภาคเรยีน  

  ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก  

  ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการด าเนินงาน                      
ใหค้ณะตดิตามและประเมินผล ใหโ้รงเรยีนไดร้บัทราบ เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการด าเนนิงานการตดิตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนการด าเนินงาน  

  ขั้นที่ 3 ติดตาม และประเมินผล  

   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งแผนและปฏิทินการด าเนินการติดตาม และ
ประเมินผลให้โรงเรียนในโครงการทราบ  
   2) คณะนิเทศ ติดตามผล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด 
    3) คณะนิ เทศ ติดตามผล สะท้อนผลการติดตามและประเมินผลแก่ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทราบ  

  ขั้นที่ 4 สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล  

   1) คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล สรุปการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม เพ่ือรายงานต่อ
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด  
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   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดประชุมคณะนิเทศ ติดตามผล เพ่ือรวบรวมผล การ
ติดตาม และประเมนิผล แลว้จดักระท าขอ้มลู เปน็สารสนเทศ เพ่ือแจง้ผลการตดิตามแกมู่ลนธิกิารศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 

    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป  
   2) ใช้สารสนเทศผลการติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
มาก าหนดแนวทางการพัฒนาการตดิตาม และประเมนิผล โดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  
   3) จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม และ
การพัฒนา การนิเทศ ติดตามผล  
 
กรอบเครื่องมือนิเทศ ติดตามผล  

  1. แบบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล  
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  
  2. แบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

  การด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในระดับนี้
เป็นการด าเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้  
   1) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน จัดท าแผน จัดท าเครื่องมือ จัดท าเอกสาร 
แนวทาง การนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล และจดัท าระบบออนไลนส์ าหรบัการรายงานผลการนเิทศ ตดิตาม และ
ประเมนิผล  
   2) ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานการนเิทศ ตดิตามและ
ประเมนิผล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) 
   3) นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล โรงเรยีนในโครงการฯ ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ไดร้บัการนเิทศ อยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ โดยคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
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   4) สรุป และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยการรวบรวมข้อมูลผล
การนิเทศติดตาม จากทุกระดับ มาวิเคราะห์สรุปผลและเขียนรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เพ่ือจัดพิมพ์ เผยแพร์ให้หน่วยงานทุกระดับที่เก่ียวข้องทราบ  
   5) พัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการน าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ได้จากการสรุป และรายงานผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนา แล้วแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าข้อมูลไปพัฒนางาน และเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล อีกทางหนึ่งต่อไป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสงักัด 

การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

คณะกรรมกาคณะกรรมการนเิทศ 
- ผูบ้รหิารการศกึษาผูท้รงคณุวฒุ ิ 
- ศกึษานเิทศก ์
- ตวัแทนจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

กลุ่มเป้าหมาย ในการนิเทศ 
ติดตามผล 

โรงเรยีนในโครงการใช้ DLTV 
รูปแบบใหม่ ในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ี 

1).วางแผนการด าเนนิงาน แตง่ตัง้คณะท างาน ศกึษา
แนวทางการจดัท าแผนและปฏทินิการตดิตาม และ
ประเมนิผล พรอ้มทัง้ศกึษาระบบการรายงานผล 
การตดิตาม และประเมนิผลทางระบบออนไลนใ์ห้
สอดคลอ้งตามแนวทางของมลูนธิฯิ  
2) ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานเขา้รว่มการประชุมทางไกล
ทางวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์(Video Conference) ตามที่
มลูนธิฯิและสพฐ.จดัขึน้ พรอ้มทัง้จดัประชุมขยายผลใหผู้้
ทีม่สีว่น เกีย่วขอ้งในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา/
หนว่ยงานตน้สงักดัไดท้ราบ และเขา้ใจโดยทัว่กนั 
3) นเิทศ ตดิตามผลโรงเรยีนในกลุม่เปา้หมายใน
โครงการใช้ DLTV รปูแบบใหม ่ในสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที ่เปา้หมายการตดิตาม และ ประเมนิผล ภาคเรยีน
ละ 1 ครัง้ ทกุโรงเรยีนตอ้งไดร้บัการตดิตาม และ
ประเมนิผล  
4) สรปุ และรายงานผลการตดิตาม และประเมนิผลโดย
รวบรวมขอ้มลูผลการ ตดิตาม และประเมนิผลทีไ่ดม้าจดั
กระท าขอ้มลูแลว้รายงานใหม้ลูนธิฯิ และ ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามปฏทินิ และ
ช่องทางทีก่ าหนด 
5) พฒันาการนเิทศ ตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่ง โดย 
น าขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลการ
ด าเนนิการตดิตาม และประเมนิผลตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย แลว้ สะทอ้นสภาพปญัหาการด าเนนิงาน 
พรอ้มขอ้เสนอแนะตา่งๆ เพือ่น าไปสูก่าร แลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละการพฒันางาน พรอ้มทัง้รายงานใหม้ลูนธิฯิ
และสพฐ.ทราบ เพือ่น าไปสูก่ารพฒันางาน ตอ่ไป 

คุณภาพการ
จัดการเรียนการ

สอน โดยใช้
การศึกษา

ทางไกล ผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
ระดับสถานศึกษา 
- ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  
- ด้านการบริหาร
จัดการ 

คุณภาพการ
จัดการเรียนการ

สอน โดยใช้
การศึกษา
ทางไกล  

ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ระดับ
สถานศึกษา  

- ด้านคุณภาพ
นักเรียน  
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กระบวนการนิเทศติดตาม และประเมินผล  

     กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล                  
ผ่านดาวเทียมโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้กระบวนการแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศติดตาม และประเมินผล 

            1) สร้างทีมงานที่เข้มแข็งและก าหนดบทบาทคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้
ชัดเจนโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่งตั้งคณะนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล จากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย  
                 - ผู้ทรงคุณวุฒิที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มอบหมาย     
                - ตัวแทนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        - ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 - ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                 - ผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย  
ที่จะนิเทศ           
           2) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการนิเทศของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการนิเทศติดตามและประเมินผล 
           3) ก าหนดเป้าหมายในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในแต่ละครั้ง 
           4) ก าหนดแผน ปฏิทินการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในแต่ละภาคเรียน 

  ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก  

           ก่อนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการด าเนินงานให้คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และผู้รับการนิเทศ ในทุก
ระดับได้รับทราบเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือและสื่อการนิเทศ 

            1) จัดท าแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน                           
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            2) จัดท าเครื่องมือและสื่อการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน               
โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ น าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
            3) ก าหนดแนวทางการรายงานผล การนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับดัวย
ระบบออนไลน์ 
  ขั้นที่ 4 ด าเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล 

            4.1 นิเทศติดตาม และประเมินผลทางตรง 
                  1) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีเ่ปน็ทีต่ั้งของโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย        
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                  2) คณะนิเทศติดตาม และประเมินผล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนและปฏิทินที่
ก าหนด  
                  3) คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้ข้อมูลสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลแกโ่รงเรยีน 
            4.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ 
                   1) แจ้งปฏิทินการนิเทศและช่องทางในการนิเทศด้วยระบบออนไลน์และช่องทาง                   
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
                   2) ด าเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผลด้วยระบบออนไลน์  
                   3) สรุปผลการนิเทศติดตามและประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ
ออนไลน์ 
                   4) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   ขั้นที่ 5 สะท้อนผลการนิเทศติดตาม และประเมินผล 

            5.1 คณะนิเทศติดตาม และประเมินผลสรุปการนิเทศติดตาม และประเมินผลทางตรง
ให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        5.2 ผู้รับผิดชอบระบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. รวบรวมผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ด้วยระบบออนไลน์ แล้วจัดกระท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
   5.3 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ รวบรวมข้อมูลผลการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทั้งทางตรงและทางระบบออนไลน์ สรุปเป็นภาพรวมในแต่ละภาคเรียน เพ่ือ
สะท้อนผลแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
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   ขั้นที่ 6 สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผล 

   6.1 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน  
การสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้ใน  
การพัฒนางานต่อไป 
        6.2 วิเคราะห์สารสนเทศผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล                       
ผ่านดาวเทียม และก าหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
           6.3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  1. แบบนเิทศตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

  2. แบบสรปุผลการตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
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หน่วยที่ 4 
อุปกรณ์ปลายทางของระบบรบัสญัญาณโทรทัศนผ์่านดาวเทียม 

DLTV / NEW DLTV 

และการดูแลรักษา การแกป้ัญหาเบื้องต้น 

 

เนื้อหา 
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ   

อุปกรณ์ปลายทางของระบบรับสัญญาณ DLTV  / NEW DLTV   

การตรวจสอบและการแก้ปัญหาเบื้องต้น /เครื่องมือทดสอบ 

การดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางเบื้องต้น 

 

เวลาการอบรม  
1 ชั่วโมง 30 นาที 

 

กิจกรรม 
บรรยายเรือ่ง อุปกรณป์ลายทางของระบบรบัสญัญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม DLTV / NEW DLTV การ

ตรวจสอบ การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดูแลและบ ารุงรักษา 

สาธิต การติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางของระบบรับสัญญาณดาวเทียม DLTV /NEWDLTV โดยแบ่งการ

สาธิตของอุปกรณ์ปลายทาง DLTV ออกเป็นฐาน ได้แก่  

 ฐานที่ 1 ฐานอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ ขาตั้ง จานรับสัญญาณ หัวรับสัญญาณ สายสัญญาณ ล่อฟ้า 

และหัวต่อ F-TYPE    

 ฐานที่ 2 ฐานอุปกรณ์ติดตั้งภายใน ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณ ตัวแยก

สัญญาณ ตัวรวมสัญญาณ ตัวเลือกสัญญาณ และปลั๊กไฟฟ้า     

 ฐานที่ 3 การตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทดสอบสัญญาณ การตั้งค่าเครื่องรับ    

การแก้ปัญหาและการดูแลบ ารุงรักษา    
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 ฐานที่ 4 การตรวจสอบ และแก้ปัญหาเบื้องต้นของ NEWDLTV  

 หมายเหตุ แต่ละฐานหลัก อาจมีฐานย่อยมากกว่า 1 จุด เป็นไปตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  

ท าแบบทดสอบออนไลน์ 

 

สื่อ/ใบความรู ้
เอกสารคู่มือฝึกอบรม  การซ่อมบ ารุง 

คลิปวิดีโอ การติดตั้งและบ ารุงรักษา 

ใบกิจกรรม 

 

การวัดและประเมินผล 
การร่วมฐานกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 

การท าแบบประเมินออนไลน์หลังการอบรม  
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อปุกรณป์ลายทางของระบบรบัสญัญาณโทรทศันผ์า่นดาวเทยีม DLTV / NEW DLTV 

และการดูแลรักษา การแก้ปัญหาเบื้องต้น 
 

อปุกรณป์ลายทางของระบบรบัสญัญาณโทรทศันผ์า่นดาวเทยีม DLTV /NEW DLTV 
 

อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก 
 1. จานรับสัญญาณดาวเทียม    

        จานรบัสญัญาณดาวเทยีมทีส่ง่มาจากดาวเทยีม สามารถรบัในประเทศไทย ปจัจบุนัจะมอียู ่2 ระบบ คอื  
 1.1 จานรับสัญญาณระบบ C-Band 

  จานรบัสญัญาณดาวเทยีมลกัษณะโปรง่คลา้ยตะแกรงอลมูเินยีมชบุด า หรอืทีเ่รยีกวา่จานด า 
C-Band จะสง่คลืน่ความถีก่ลบัมายงัโลกอยูใ่นชว่งความถี ่3.4 - 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ที่
มีขนาดกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการได้หลายประเทศ เช่น ของดาวเทียมไทยคม 
8 พื้นที่ให้บริการ คือ ทวีปเอเชีย และยุโรปบางส่วน ข้อดี คือ การเพ่ิมจุดรับชมสามารถ
ท าได้ง่ายเนื่องจากเครื่องรับราคาไม่แพงติดตั้งครั้งเดียวจบไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 
เพราะเป็นช่องฟรีทีวี ข้อเสีย คือ ขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก 
 

  1.2 จานรับสัญญาณระบบ KU-Band 
  จานรบัสญัญาณ KU-Band  คอื จานดาวเทยีมทีม่ลีกัษณะทบึ โดยจะมขีนาด

ตั้งแต่ 35 cm., 60 cm. และ 75 cm.จะส่งคลื่นความถี่ 10 - 12 GHz สูงกว่าความถ่ี  

C-Band สัญญาณที่ส่งจะครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อย จึงเหมาะส าหรับการส่งสัญญาณเฉพาะ

ภายในประเทศ ข้อดี คือ มีขนาดเล็กติดตั้งง่ายใช้พ้ืนที่ติดตั้งน้อย รายการชอ่งจะมมีาก

และจะมีการผลิตช่องรายการเพ่ิมอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนย้ายจานดาวเทียมท าได้ง่าย  

ขอ้เสยี คอื ไมส่ามารถรบัชมรายการไดใ้นขณะทีฝ่นตกหนกัหรือขณะที่ท้องฟ้าครึ้มมากๆ 
   

  ความแตกต่างระหว่าง C-Band กับ KU-Band 
 สัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมที่สามารถรับในประเทศไทย ปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบ  

C - Band และ KU - Band ในระบบ C - Band จะสง่คลืน่ความถีก่ลบัมายงัโลกในชว่งความถี ่3.4 - 4.2 GHz แบบนี้
จะมีฟุตปริ้นกว้าง สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ได้หลายประเทศ ซึ่งสัญญาณดาวเทียมที่รับได้จาก
ตา่งประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี ้แตเ่นือ่งจากสญัญาณครอบคลมุพ้ืนทีก่วา้ง ความเขม้สัญญาณจะต่ า จึงต้อง
ใช้จานขนาด 4-10 ฟุต รับสัญญาณ ภาพจึงจะชัด  

ส่วนในระบบ KU - Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่ 10 - 12 GHz สัญญาณที่ส่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อย ใช้กับการส่งสัญญาณภายในประเทศ ส่วนใหญ่ ใช้กับระบบการให้บริการเคเบิ้ลทีวี
ภายในประเทศ ความเข้มสัญญาณจะสูง จึงใช้จานขนาดเล็ก 35 - 75 ซม. ความเข้มของสัญญาณในการส่ง  
C - Band จะเบากวา่ KU - Band เป็นเหตุผลในทางเทคนิค  
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 ในการส่งสัญญาณดาวเทียมของระบบ KU - Band จะใช้เพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่เฉพาะในประเทศ 
ลักษณะของใบจานรับสัญญาณ KU - Band จะเป็นจานทึบ Offset รูปไข่ ขนาด 0.35 - 1.80 เมตร จาก
เหตุผลนี้ท าให้ระบบ KU - Band สามารถใช้ใบจานขนาดเล็กและสามารถรับสัญญาณได้ดี ลักษณะของแผ่น
สะท้อนของใบจาน ระบบ KU - Band จะเป็นโลหะแผ่นเรียบจะเปน็อะลูมิเนียม หรือเหล็กชุบส ีจะใช้จานแบบ  
C - Band รับสัญญาณระบบ KU - Band ได้ แต่ในทางกลับกันจะเอาจาน KU - Band มารับสัญญาณ  
C - Band ไม่ได้ นอกจากจะใช้จานขนาดใหญ่จริง ๆ และหัวรับสัญญาณ ซึ่งในทางเทคนิคเรียกว่า LNBF 
(Low Noise Block Down Frequency) เป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่สูงให้ต่ าลงมาจนเหมาะสมกับภาครับ
ของเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) ซึ่งระบบ C - Band จะรองรับความถี่ 3.4 - 4.2 GHz ในขณะที่ KU - Band 
รองรบัความถี่ 10 - 12 GHz จึงไมส่ามารถใชแ้ทนกนัได ้แตอ่าจจะมบีางรุน่ที่ท าแบบ 2 in 1 คอื เอาหวั 2 ระบบ
บรรจุไว้ใน Case เดียวกัน เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) โดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน นอกจากผู้ผลิตจะเจตนาให้
ตวัเครื่องรบัไดเ้ฉพาะบางระบบ จึงไม่สามารถน ามาใช้รับสัญญาณระบบ C - Band ได้ ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องรับ
สามารถรับสัญญาณได้ทั้ง 2 ระบบ เพียงแต่ตั้งค่า LNBF ให้ถูกต้องเท่านั้นเอง  

 ขอ้ควรรูเ้พ่ิมเตมิ คอื ระบบ KU - Band เปน็ระบบทีส่ง่สญัญาณดว้ยความถีส่งู ซึง่จะมปีญัหาการรบั
สญัญาณในขณะฝนตกหนัก การเพ่ิมขนาดของจานรับอาจช่วยได้บ้าง แต่ถ้าฝนตกหนัก เมฆหนาทึบจะรับ
สัญญาณไม่ได้  

   

 2. ขาติดตั้งจาน รับสัญญาณ และอุปกรณ์การติดตั้ง  
 ขาตดิตัง้จาน รบัสญัญาณ สว่นใหญท่ีใ่ชง้านส าหรบัจานรบัสญัญาณ KU - Band จะม ี2 ประเภท คือ

ประเภทติดตั้งประจ าที่ และแบบที่สามารถน าเคลื่อนที่ไปได้ใช้กับจานขนาดเล็ก ขาส าหรับติดตั้งประจ าที่ ที่ใช้

งานกันทั่ว ๆ ไปมีให้เลือก 2 แบบ คือ  

  2.1 ขาตั้งบนพื้นราบ ซึ่งมีความสูงประมาณ 80 - 120 ซ.

ม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 1/2 นิ้ว  มีฐานเจาะรูส าหรับใส่น็อตยึดติดกับ

พ้ืน 4 รู   

 
 
 

    2.2 ขาส าหรับติดผนัง เป็นท่อเหล็กชุบแบบบาง ดัดงอเป็น

มุมฉาก 90 องศา ความยาวโดยประมาณด้านละ 60 ซ.ม. ด้านหนึ่งมีฐานเจาะรู

ส าหรับยึดกับผนังใส่น็อตยึด 4 รู การติดตั้งขาทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้ระดับน้ าหรือ

เครื่องมือวัดค่าองศาให้ขาตั้งตรง 90 องศากับพ้ืนโลก จึงจะได้ค่าความแรงและ

คุณภาพของสัญญาณดีที่สุด  
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3. หัวรับสัญญาณ LNB (Low Noise Block Down Converter) 
หัวรับสัญญาณ (LNB) คืออุปกรณ์ขยายสัญญาณรบกวนต่ า ท าหน้าที่เป็นภาคขยายสัญญาณ

ความถี่วิทยุ (RF Amplifier) ที่มี LNA: Low Noise Amplifier อยู่ภายใน และมีหน้าที่รับสัญญาณที่สะท้อน

รวมจุด มาจากจานรับสัญญาณผ่านช่อง Feed Horn และ Wave Guide รับสัญญาณ IF - Input Frequency 

(Transponder Frequency) แนวตั้งและแนวนอน   

การแยก 2 แนวเป็นวิธีเพ่ิมช่องสัญญาณโดยใช้ความถี่เดียวกัน วิธีเลือกแนวโดยจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรง 18V / 13V จากเครื่องรับ (20V > Horizontal > 15.5V > Vertical > 11.5V) และควบคุมระดับ

ของสัญญาณรบกวน Noise ให้มีค่าน้อยที่สุด จากนั้นจะท าการส่งผ่านภาคแปลงความถี่ให้ต่ าลง Down  

Converter เช่น แปลงความถี่ย่าน C-Band จาก 3.7 - 4.2 GHz ให้เหลือ 950 - 2050 MHz จึงจะสามารถ

ส่งผ่านไปกับสายสัญญาณ RG - 6 ไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมได้  

LNB แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

  3.1  LNB C - Band 

      

 
 
 
  

  3.2  LNB KU - Band  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ  

 
 
 
 
 
 

                  

      3.2.1 แบบยูนิเวอร์แซล (Universal) มีค่าความถี่ LO (Local Oscillator) 

ภายในตัว = 9750-10600 MHz 

      3.2.2 แบบมาตรฐาน (Standard) มีค่าความถี่ LO  ( Local Oscillator )  

ภายในตัว = 11300 MHz 

 

  



68  

การเลือกใช้ LNB แบบไหนกับดาวเทียมใดมีสูตรดังนี้ 

 ใช้ความถ่ีช่องที่ต้องการดู เช่น 11635 – ความถี่ LNB ก็จะได้ค่าความถ่ีกลาง ( IF : Intermediate  

Frequency) เพ่ือส่งไปยังเครื่องรับ ซึ่งต้องอยู่ในช่วงความถ่ี 950 - 2150 MHz เท่านั้น 

หวัรบัแบบยนูเิวอรแ์ซลมขีอ้ดอีีกอยา่งคอืสามารถรบัความถีย่า่นสงูได ้ซึง่มวีงจร Local Oscillator อยู่ 

2 ชุด เพื่อให้รับสัญญาณได้ทั้ง 2 ช่วงความถ่ี โดยมีวงจรโทนความถี่ 22 K เป็นตัวควบคุม ความถี่ 22 K นี้ จะ

ส่งจากเครื่องรับดาวเทียม โดยผสมสัญญาณไปกับไฟเลี้ยง  เมื่อมีการส่งสัญญาณความถี่ 22 K ไปที่ LNB  

สวิตช์ที่ท าหน้าที่ควบคุมด้วยความถี่ จะสั่งงานให้ Local Oscillator ในย่าน high band ท างาน หากไม่มี

สญัญาณ 22 K สง่ไปที ่LNB สวติชท์ีค่วบคมุความถี ่จะสัง่งานให ้Local Oscillator ในยา่น low band ท างานแทน

เชน่กนั 

 ปจัจุบนัมีโรงงานผลติหวัรบัแบบ C - Band และ KU - Band รวมอยูใ่นตวัเดยีวกนั (C/KU -Band) 

ออกมาจ าหน่ายช่วยให้สะดวกต่อการน าไปใช้งาน สามารถใช้จาน C - Band รับได้ 2 ระบบในดาวเทียม 

ดวงเดียวกัน LNB มีทั้งแบบ 1 ขั้ว และ 2 ขั้ว LNB แบบ 2 ขั้วจะสามารถใช้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

สองเครื่องพร้อมกัน และในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณมากกว่า 2 เครื่องต้องใช้อุปกรณ์  

มลัตสิวติชร์ว่มดว้ย ซึ่งอุปกรณ์มัลติสวิตช์นี้เป็นอุปกรณ์ส าหรับกระจายสัญญาณ จากจานดาวเทียมดวงเดียวไป

ยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลายเครื่อง เพ่ือให้สามารถรับชมได้พร้อม ๆ กันอย่างเป็นอิสระต่อกัน  

 

  

 4. สายน าสัญญาณโคแอคเชียล ชนิด  RG6/U Outdoor (ใช้ภายนอกอาคาร) 
  สาย RG6 เปน็สายกลมมีขนาดประมาณ 6 mm  RG6 = Radio Guide  หมายถงึ สายน าสญัญาณ

วิทยุ  /U คือ Utility หรือ UNIVERSAL หมายถึงการใช้งานทั่วไป ที่มีศูนย์กลางของชั้นต่าง ๆ ร่วมกัน 

(Coaxial)  สาย RG6 ที่เราใช้ร่วมกับจานดาวเทียมจะท าหน้าที่อยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ 

  1) น าสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ    

  2) น าไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายไปในสายให้วงจรหัวรับสัญญา (LNB) 

 

 โครงสร้างของสายน าสัญญาณ RG6 

  - ตัวน าสัญญาณแกนกลาง (Core)    

  - ฉนวนแกนกลาง (Dielectric Insulator)   

  - ชั้นป้องกันสัญญาณ (Shield) - Shield Bonded Aluminum Foil Shield (แผ่นบาง)

    - ชั้นป้องกันสัญญาณ (Shield) - Aluminum Braid (สายถัก)   

  - ชั้นฉนวนเปลือกหุ้ม (Jacket) - PVC     
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 ตัวน าสัญญาณแกนกลาง Core  

 สัญญาณที่ส่งจาก LNB มีความถี่สูงมาก 950MHz – 2150 MHz จะไหลผ่านตัวน าทองแดงที่

ความลึกจากผิวเพียง 0.002 mm (2 micron) สายแกนกลางทองแดงล้วนจะได้เปรียบกว่าแบบชุบทองแดง         

ที่อาจมีคุณภาพไม่ดีพอ ซึ่งสายทองแดงล้วนจะน าสัญญาณได้ดีกว่า แรงดันไฟฟ้าจะลดลงตามความยาวของ

สายที่มากขึ้น ไฟฟ้ากระแสตรง DC 18V / 13V (ก าหนดการรับสัญญาณแนวนอน - แนวตั้ง) ผ่านสาย

แกนกลางทองแดงลว้น แรงดนัลดลง 1V ทกุ ๆ 50 เมตร สว่นอลมูเินยีมชบุทกุ ๆ 30 เมตร สายแกนกลางแบบชบุ

ได้เปรียบที่รับแรงดึงได้มากกว่า และราคาถูกกว่าพอสมควร นิยมใช้กันทั่วไป  

 

 

 

 

 

 
 

  

 เนือ้วสัดเุปน็แบบฟองอากาศ โฟม (Foam) ท าใหป้ระสทิธภิาพสงูกวา่แบบทบึ(Solid) วสัดทุ ามาจาก 

Polyethylene ต้องมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ดี รับน้ าหนักได้ดี และแกนกลางกับตัวฉนวนที่ดีต้องมี

การติดกาวด้วยเพ่ือให้เส้นลวด และแกนกลางตั้งอยู่ที่จุดแกนกลางอย่างสม่ าเสมอตลอดความยาวสายท าให้

การน าสัญญาณได้ดี เนื้อวัสดุนิ่ม การดัดงอสายควรมีรัศมีความโค้ง > 7 cm เพ่ือลดการเคลื่อนของ Core จาก

แนวศนูยก์ลาง ซึง่จะท าใหป้ระสทิธภิาพการน าสญัญาณลดลง ถา้จ าเปน็ตอ้งงอสายรศัมแีคบมาก การใชข้อ้ตอ่ฉาก

อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แม้ว่าจะเป็นการเพ่ิมจุดต่อก็ตาม และการยึดหรือรัดสายแน่นเกินจ าเป็นจนท าให้

เสียรูปทรง จะท าให้ประสิทธิภาพการน าสัญญาณลดลง 
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ชั้นป้องกันสัญญาณ Shield Bonded Aluminum  Foil Shield (แผ่นบาง) 

 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก เข้ามารบกวนสัญญาณ 

ภายในสาย และป้องกันการส่งคลื่นภายในสายออกไปรบกวนสัญญาณภายนอกได้เช่นกัน สายที่ดีควรมี  

อลูมิเนียมฟอยล์หนา หรือบางยี่ห้อก็อาจจะมีหลายชั้น และอลูมิเนียมฟอยล์ก็ควรจะมีกาวช่วยยึดจับติดกับ            

โฟมแกนกลางด้วย ก็จะท าให้สายมีประสิทธิภาพการน าสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น 

 

ชั้นป้องกันสัญญาณ  Aluminum Braided Shield (สายถัก) 

 สว่นนีเ้ปน็สว่นทีส่ าคญัมาก เวลาเลอืกใชบ้างคนกเ็ลอืกใชแ้บบทีม่ชีลีดแ์บบถกัเยอะๆ เชน่ ขนาด  64 

ถกั 128 เส้นลวดที่ใช้ถักนั้นเส้นเลก็หรือเส้นใหญ ่ลวดเส้นเล็กที่ใช้กันมีขนาดประมาณ 0.12 mm. สว่นเส้นลวด

ขนาดใหญ่จะใช้ขนาด 0.16 mm. ซึ่งจะบอกเป็น % คือ พื้นที่ความหนาแน่นในการถัก เช่น 60% 90% 95% 

สูงสุดอยู่ที่ 95% หรือจ านวนของเส้นลวดที่ใช้ในการถัก เช่น 112, 120, 124, 144 เส้นลวดยิ่งมาก ยิ่งช่วยใน

การน าสัญญาณได้ดี และป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ท าให้ส่งสัญญาณได้ในระยะที่ไกลขึ้น และ

ป้องกันการกวนของสัญญาณจากภายนอกได้ดีที่นิยมใช้กันทั่วไป ถ้าสายไม่ยาวมากนักก็สามารถใช้สาย RG 6 

ทัว่ ๆ ไป แตถ่า้สายยาวมากกวา่ 30 เมตรขึน้ไป ถา้สายไมด่ปีญัหาโดยรวมกอ็าจจะพบไดเ้ชน่กนั ควรเลอืกใชส้าย ตาม

ความเหมาะสมสภาพของหน้างานในพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นฉนวนเปลือกหุ้ม (Jacket) – PVC      

ฉนวนชั้นนี้เรียกว่า Jacket เปลือกหุ้มด้านนอกสุดนี้ท าจากตัว PVC (Polyvinylchloride) โดย

มีส่วนผสมของวัสดุที่เป็น PE (Polyethylene ) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถป้องกันน้ า และทนแดดเข้ามาเพ่ิมเติม

เพ่ือให้คงทนแข็งแรงรองรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยทั่วไปมีให้เลือก 2 สี คือ สีขาวและสีด า ฉนวนชั้นนี้

เป็นส่วนที่รับสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ป้องกันน้ า ความชื้น ความร้อนจากแสงแดด   
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5. หัวต่อ แบบ F-type    
หัวต่อ (Connector) แบบ F-type แบ่งตามการเข้าหัวได้ 3 ประเภท  

 5.1 หัวต่อ F-type  แบบอัด เป็นหัวต่อ F - type ที่นิยมใช้ภายนอกอาคาร ส่วนที่

ต่อเชื่อมกับ LNB หรือกับขั้วต่อที่เชื่อมต่อภายนอกอาคาร มีความแข็งแรงทนทานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ 

แน่นสนิท การใช้งานต้องใช้คีมเข้าหัว F - type ชนิดอัด (Compression Tool)  

   

 
 
    

  

 

5.2 หัวต่อ F - type แบบบีบ / ย้ า เป็นหัวต่อ F - type ที่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

อาคาร การใช้งานต้องใช้กับคีมเข้าหัวชนิดบีบ (Coax Crimp Tool) หรือคีมย้ าหัว F-type RG6   

 
 
 
 

  

 
  5.3 หัวต่อ F - type แบบเกลียว และข้อต่อกลาง เป็นหัวต่อที่อาคาร นิยมใช้งาน

ภายในหรืองานเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป ไม่ต้องการเน้นคุณภาพของสัญญาณมากนัก การใช้งานสามารถใช้

มือหมุนเกลียวเข้ากับสาย RG6 ได้ทันที และอาจใช้คีมปากจิ้งจกช่วยดันเข้ากับอุปกรณ์ เพ่ือให้เกลียวแน่น

กระชับพอประมาณ   
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 6. เทปพันสายชนิดละลายกันน้ า / บูชยาง 
เป็นเทปพันสายไฟฟ้าชนิดละลาย ขนาด 3/4 นิ้ว  มีลักษณะเป็นเนื้อยางที่สามารถหลอมละลาย

ติดกันเป็นเนื้อเดียว เป็นฉนวนไฟฟ้า กันความชื้น และกันน้ าเข้าในบริเวณจุดต่อ  เนื้อเทปสามารถยืดออกได้   

โดยดึงยืดออกมาเพ่ือลดการเกิดฟองอากาศได้มากขึ้น ส าหรับบูชยางเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาพร้อมกับหัวรับ

สัญญาณ (LNB) บรรจุอยู่ในกล่องเดียวกัน ใช้ส าหรับสวมที่ขั้วต่อ F - type ที่หัวรับสัญญาณ (LNB) หลังจาก 

พันเทปละลาย เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือช่วยป้องกันน้ าเข้าอีกชั้น  

     

 

 

 

                           เทปแบบพันละลาย                              LNB & บูชยาง 

 

วิธีใช้งานเทปละลายกันน้ า 

 ดึงเทปยางละลายให้ยืดออกประมาณ 2 ใน 3 ของหน้าเทปปกติ หรือจนกระทั่งเนื้อเทป 

เปลีย่นเปน็สเีทาเขม้ พันเทปใหท้บัซอ้นกนักึง่หนึง่ของหนา้กวา้งเทป พันไป - กลบัอยา่งนอ้ย 4 ชัน้ โดยพันใหแ้นน่ 

และไม่มีฟองอากาศ เพ่ือความมั่นใจในการป้องกันน้ าหรือความชื้น และใช้เทปพันสายไฟพันทับอีกครั้ง  

 

 7. สายรัดพลาสติก(Cable Ties) 
เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) หรือที่รู้จักกันในชื่อ hose tie, zip tie หรือ tie-wrap เป็นสลักภัณฑ์ 

(Fastener) ประเภทหนึ่ง ซึ่งออกแบบเพื่อรัดสายสัญญาณ หรือสายไฟเข้าด้วยกันเพ่ือความเป็นระเบียบ และ

ยงัถกูน าไปใชใ้นงานหลากหลายประเภท เคเบิล้ไทร ์แบง่ได ้2 แบบ คอื แบบปลดลอ๊คได ้และแบบปลดลอ๊คไมไ่ด ้

โดยทั่วไปจะใช้งานเพ่ือรัดเพียงครั้งเดียว จากนั้นจะถูกตัดทิ้งมากกว่าจะที่ปลดล็อค และน ากลับมาใช้ใหม่ 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการปลดล็อคเคเบิ้ลไทร์ก็มีวิธีที่ไม่ต้องตัดเคเบิ้ลไทร์ โดยปลดเขี้ยวกระเดื่องจากสาย

ด้วยเหล็กแหลม เข็มเย็บผ้า หรือไขควงเบอร์เล็ก ๆ แหย่เข้าไปกดตัวเขี้ยวแล้วดึงสายเคเบิ้ลไทร์ออกมา เคเบิ้ล

ไทร์แบบปลดลอ็คไดน้ัน้จะมสีว่นใหก้บัเพ่ือปลดเขีย้ว แบง่ตามการใชง้านไดห้ลายประเภท เคเบิล้ไทรส์ าหรบัใชง้าน

ทัว่ไป เคเบิ้ลไทร์ส าหรับใช้งานกลางแจ้ง เคเบิ้ลไทร์สีน้ าเงินนั้นใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เคเบิ้ลไทร์ที่ผลิตจาก 

ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) หรือ Tetzel ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในมอเตอร์ไฟฟ้า  

เคเบิ้ลไทร์สเตนเลสใช้ในงานที่ทนต่อเปลวเพลิง 
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 กิ๊ฟตอกสาย RG-6  (Cable Clip) 
ส าหรับใช้ยึดสาย RG6 ให้ติดแนบกับผนัง จากหัวรับสัญญาณ (LNB) มายัง Multi switch  หรือ

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งภายใน 

 9. อุปกรณ์ขยายสัญญาณดาวเทียม (IN Line Amp) 
เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณระหว่างหัวรับสัญญาณ (LNB) และเครื่องรับ เหมาะส าหรับพ้ืนที่รับ

สัญญาณดาวเทียมที่มีสัญญาณอ่อน หรือต้องการขยายสัญญาณ เพ่ือต่อเข้าอุปกรณ์แยกสัญญาณ  (Splitter) 

เพ่ือต้องการแยกสัญญาณเข้ากล่องเครื่องรับหลาย ๆ จุด หรือระยะทางจากหัวรับสัญญาณ (LNB) ถึง

เครื่องรับสัญญาณมีระยะทางเกิน 30 เมตร การใช้งานต้องเฉลี่ยระยะทาง ติดตั้งให้อยู่ระยะตรงกลางทาง ถ้า

ใกล้ทางด้านหัวรับสัญญาณ LNB มากเกินไป ก็จะท าให้สัญญาณท่ีได้จะแรงเกินไป แต่ถ้าใกล้ทางด้านเครื่องรับ

มากไป สัญญาณที่ได้ก็จะอ่อนมาก เนื่องจากสัญญาณด้านขาเข้ามีก าลังอ่อนมาก ขยายไม่ได้  

 

 

 

 

  10. Multi switch   
ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ ตัดต่อแรงไฟ 13/14 V และ 17/18 V จากหัวรับสัญญาณ (LNB) เหมาะ

ส าหรับสถานที่ท่ีตอ้งการรับชมแยกอิสระ 3 - 4 จุด โดยใช้เครื่องรับสัญญาณ จุดละ 1 เครื่อง สามารถแยกจาน

ดาวเทยีม   2 - 3 ดาวเทียม รองรับLNB ได้ถึง 2 - 4พอร์ท  แต่ควรใช้ร่วมกับ LNB ประเภทแยก V - H    
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 11. DiSEqC Switch 
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)  คือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อ

เพ่ือเลือกสัญญาณจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ที่ได้เชื่อมต่อขาอินพุท หรือขาเข้าของตัวอุปกรณ์ 

ส าหรบัไดเซคสวติซ ์ทีน่ยิมใชท้ัว่ไปในประเทศไทย คอื DiSEqC เวอรช์ัน่ 1.0 จะมอียูด่ว้ยกนั 2 รุน่  ดงันี ้

1) รุ่น 2 ทาง คือ เข้า 2 ออก 1 หรือ เรียกว่า DiSEqC 2x1 

2) รุ่น 4 ทาง คือ เข้า 4 ออก 1 หรือ เรียกว่า DiSEqC 4x1 

 

 

 

 
 

 12. Power pass / splitter 
Power-Pass Splitter เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แยกสัญญาณจากหัวรับสัญญาณดาวเทียม 

(LNB) แบบ Universal 1 หัว ไปยังเครื่องรับสัญญาณหลายเครื่อง (Multi Receiver) โดยการท างานจะต่าง

จาก Splitter ธรรมดาที่ยอมให้ไฟ 18V / 13V จากเครื่องรับผ่านไปจ่ายให้ LNB ได้ โดยไฟฟ้ากระแสตรง 

แรงดัน18V / 13V ผ่านได้ทุกขั้ว แต่จะส่ง 18V / 13V ไปเปลี่ยนแนว Hor / Ver คนละแนวกับเครื่องอ่ืน

ไม่ได้ ใช้ในกรณีรับสัญญาณแนวเดียวกันพร้อมกันเท่านั้น และยอมให้ความถี่ 22 kHz ผ่านได้ทุกขั้ว หากใช้ 

LNB แบบหลายขั้วจะให้คุณภาพสัญญาณดีกว่า และไม่มีข้อจ ากัดการเลือกแนว   

 

 

 

 
 

 

 13. เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม / Remote  
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Receiver) หรือ ตัวรีซีฟเวอร์ ในบางครั้งทางการค้า

อาจเรียกว่า เซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) หรือในทางเทคนิคถูกเรียกว่า IRD (Integrated Receiver & 

Decoder) แต่โดยรวมแล้วก็คือ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แต่อาจจะมีฟังก์ชั่นการท างาน หรือคุณสมบัติ

บางอยา่งทีแ่ตกตา่งกนัออกไปบา้งเทา่นัน้ หนา้ทีข่องเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม คอื จะแปลงสญัญาณ IF ทีว่ิง่มา

ตามสายน าสัญญาณ ผ่านระบบต่าง ๆ ภายในเครื่องรับ รวมทั้งถอดรหัสจากเครื่องส่ง ให้ออกมาเป็นภาพ  

และเสียง  
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 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบ่งตามประเภทของสัญญาณที่รับ-ส่ง ได้ 2 ประเภท  

 1) เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมระบบ Analog เป็นเครื่องรับสัญญาณที่ท าหน้าที่แปลง

สัญญาณ ที่รับจากดาวเทียมผ่านหัวรับสัญญาณ(LNB) ออกมาเป็นภาพและเสียงโดยตรง ระบบ Analog นี้

หากว่าสัญญาณที่รับได้มีความแรงของสัญญาณที่เพียงพอ ภาพที่ได้ก็จะมีความคมชัด แต่หากว่าสัญญาณที่

ได้อ่อน  ภาพที่ได้จะไม่ชัด คล้ายสายอากาศทีวีที่ภาพไม่ชัด (ปัจจุบันเครื่องรับชนิดนี้ไม่มีวางขายใน

ท้องตลาดแล้ว)                     

 

 

 
 

   2) เครื่องรับดาวเทียมระบบ Digital เป็นเครื่องรับดาวเทียมที่รับสัญญาณจากดาวเทียมที่ส่ง

สัญญาณแบบดิจิตอล แล้วท าการแปลงสัญญาณข้อมูลด้วยระบบถอดรหัสแบบดิจิทัล ให้เป็นภาพและเสียงที่

สมบรูณแ์บบ  ระบบการบีบอัดข้อมูลสัญญาณท่ีใช้ในระบบดาวเทียมท่ีเป็นDigital คือ การบีบอัดข้อมูลระบบ 

MPEG-II เป็นระบบถอดรหัสแบบเดียวกันกับเครื่องเล่น DVD ซึ่งให้ความคมชัดมาก ทั้งระบบภาพและเสียง   

 ส าหรับการรับสัญญาณระบบ Digital ในกรณีที่สัญญาณที่รับได้จากระบบดาวเทียมมีความแรง

สัญญาณต่ า ถ้าเป็นแบบระบบเดิมภาพที่ได้จะไม่ชัดมีลักษณะเป็นสโนว์ แต่ถ้าเป็นระบบดิจิทัล ระบบจะ

ยังคงประมวลผลได้ และระบบภาพเสียงที่ได้ก็จะยังคงความคมชัดอยู่เหมือนเดิม (ยกเว้นสัญญาณที่รับได้

อ่อนมากๆหรือต่ าเกินไป) ภาพจะมีอาการคล้าย ๆ กับ แผ่นซีดีที่มีรอยมากๆ 

  14. สายสัญญาณ HDMI /สายสัญญาณ AV   
  14.1 พอร์ต HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface ระบบการ

เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลไว้ในสัญญาณเพียงเส้นเดียว ไม่จ าเป็นต้องต่อสายสัญญาณ

หลายเส้น  HDMI จะท าให้ภาพมีความคมชัด มีความละเอียดสูง และให้เสียงรอบทิศทาง ที่สมบูรณ์แบบ

ที่สุด HDMI รองรับกับระบบเสียงดิจิตอล จุดประสงค์หลักของ HDMI พัฒนามาเพื่อความสะดวกสบายให้กับ

ผู้บริโภค และให้ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ รองรับ Color Space ท าให้ภาพคมชัด สมจริงมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี HDMI ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน มีหลายเวอร์ชั่น ซึ่งในแต่ละเวอร์ชั่นจะมีลักษณะทางกายภาพ

เหมือนกัน แต่ต่างกันในแง่ของศักยภาพ และประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล / และในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า

จะสามารถใชง้านกบัเวอรช์ัน่ทีต่่ ากวา่ไดอ้ยา่งไมม่ปีญัหา แตจ่ะมรีาคาทีเ่พ่ิมขึน้ตามมาดว้ยซึง่อาจเกนิความจ าเปน็ 
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   ประเภทของสาย HDMI 

      HDMI (High-Definition Multimedia Interface)  ห ม า ย ถึ ง 

การเชื่อมต่อโดยส่งข้อมูลแบบ Multimedia เชน่ ขอ้มลูภาพและเสยีง เปน็ตน้ ใน

รูปแบบมาตรฐานหนึ่งของการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง  และไม่มี 

การบีบอัดข้อมูล (Uncompressed) ท าให้ผลรับที่ได้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้นอย่างมาก 
  

   ส าหรับประเภทของสาย HDMI บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะระบุประเภทของสาย HDMI ตาม

ขอ้ก าหนดมาตรฐานของ hdmi.org มาทีก่ลอ่งบรรจภุณัฑ ์ซึง่ในปจัจบุนัสาย HDMI มทีัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก ่ 

 

 

 

 

 

 
 

 

           1) Standard Speed HDMI เป็นสาย HDMI ระดับมาตรฐาน ที่มีอัตราแบนด์วิธอยู่ที่ 2.25 

Gbps รองรับการส่งผ่านสัญญาณภาพความละเอียดสูงที่  720p/1080 i พร้อมระบบเสียง True HD 

ขณะเดียวกันก็สามารถส่งผ่านสัญญาณเสียงจากทีวีกลับมายังชุดเครื่องเสียงจากฟีเจอร์ ARC (Audio Return 

Channel) 

 2) Standard Speed Automotive พ้ืนฐานเหมือนกับ Standard Speed แต่ออกแบบมาเพ่ือ

ใช้งานในรถยนต์ ซึ่งต้องต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหว แรงสั่นสะเทือน รวมไปถึงความร้อนสูง 

นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบคอนเน็คเตอร์ใหม่ (Type E) ที่สามารถเสียบต่อได้อย่างมั่นคงในรถยนต์ 

      3) High Speed HDMI เป็นสาย HDMI ระดับสูง ที่มีอัตราแบนด์วิธอยู่ที่ 10.2 Gbps รองรับ

การส่งผ่านสัญญาณภาพความละเอียดสูงที่ 1080p หรือสูงกว่า พร้อม Deep Color, Extended Colors 

และ ระบบเสียง True HD นอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐาน 1080p 120Hz ซึ่งเป็นมาตรฐานของ 3D Blu - ray 

ขณะเดียวกันก็รองรับ ARC (Audio Return Channel) เช่นเดียวกัน 

 4) Standard Speed HDMI with Ethernet พ้ืนฐานเหมือนกับ Standard Speed แตเ่พ่ิมเติมใน

ส่วนของ Ethernet over HDMI ซึ่งทดแทนมาตรฐาน Ethernet port (100Mbps LAN) ซึ่งระบบโฮมเธียเตอร์

ในปัจจุบันเข้ามาข้องเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพ่ือการเข้าถึงออนไลน์คอนเทนต์          

การควบคุม หรือแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรือเพ่ืออัพเดทเฟิร์มแวร์ 
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 5) High Speed HDMI with Ethernet พ้ืนฐานเหมือนกับ High Speed แต่เพ่ิมเติมในส่วนของ 

Ethernet over HDMI สายราคาถูกกับราคาแพง จะมีข้อแตกต่างกันที่การออกแบบหัวปลั๊ก คุณภาพของวัสดุ

ที่ใช้ท าสาย และขั้นตอนการทดสอบคณุภาพต่าง ๆ สายที่แพงกวา่นัน้ มักจะออกแบบมาใหต้ัวสายทนตอ่การดึง

หัวปลั๊กเข้า – ออก การขดงอของสาย การหักสายที่ตัวปลั๊กได้ดีกว่าสายราคาถูก โดยเฉพาะสายราคาถูกจะมี

ลักษณะคล้าย ๆ สายมียี่ห้อ แต่พอใช้งานไปสักระยะมักจะมีปัญหาตามมา ส่วนสายสัญญาณที่ดีจะสามารถ           

ส่งสัญญาณได้ตามท่ีระบุเอาไว้ นอกจากนี้บางบริษัทยังมีการรับประกันสินค้าให้ด้วย 

  

14.2 พอร์ต Composite หรือพอร์ต AV 

    COMPOSITE VIDEO สายสัญญาณภาพ เรียกว่าสาย AV (Audio- Video) หรือ RCA 

(Radio Corporation America) เปน็พอรต์ส าหรบัเชือ่มตอ่เพ่ือสง่สญัญาณภาพและเสยีง มชีอ่งรบัสญัญาณ 3 ชอ่ง

แยกตามสีขาว, เหลือง, แดง โดยมีการแยกสัญญาณภาพ ตามสีต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

    1. สีเหลืองจะเป็นสายน าสัญญาณภาพ ที่รวมสัญญาณความสว่าง (Y = Luminance) 

กับสัญญาณสี  (C = Chrominance) 

    2. สีขาวจะใช้แทนสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก ข้างซ้าย (L)  

    3. สีแดงจะใช้แทนสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก ข้างขวา (R)  

   

 
 
 
 

   การเชือ่มตอ่ท าไดง้า่ยสามารถเชือ่มตอ่กบัอินเตอรเ์ฟสทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยทัว่ไปชอ่งสญัญาณ AV จะ

แยกเสยีงและวิดีโอออก และหลีกเลี่ยงการย่อยสลายเสียงรบกวน และภาพรบกวนที่เกิดจากการรบกวนของ

เสียงและวิดีโอ อินเทอร์เฟซ AV ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและดีวีดี เป็นส่วนติดต่อที่

จ าเป็นส าหรับทีวีแต่ละเครื่อง เนื่องจากเอาต์พุต AV ยังคงเป็นสัญญาณวิดีโอที่ผสมกับความสว่างและความ

เข้มของสี ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อคุณภาพของภาพ ดังนั้น คุณภาพของส่วนติดต่อ AV จึงยังไม่เป็นที่น่า

พอใจ  
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อุปกรณ์เสริมการใช้งาน NEW DLTV 
 15. Android BOX 

Android BOX คือ กล่องที่ใช้ต่อเชื่อมกับทีวี และในตัวกล่องมีระบบปฏิบัติการ Android 
เหมือนกับที่เราใช้ในโทรศัพท์ มือถือ Smartphone เนื่องจากตัวระบบปฏิบัติการเป็น Android เราจึง
สามารถดาวนโ์หลด Application ตา่ง ๆ มาใชง้าน จาก Play Store ได ้ ในปจัจบุนั App ทีเ่กีย่วกบั IPTV คอ่นขา้ง
เปน็ทีน่ิยม และใน Android Box ก็รองรับ App ต่าง ๆ ที่ใช้ดู IPTV มากมาย ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงิน อีก
คุณสมบัติหนึ่งของการใชง้าน Android Box คอื เราสามารถน า Android Box ตอ่ Hard disk เพ่ือดหูนงัหรอืไฟล ์
Multimedia ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Hard disk ซึ่งจุดนี้เองท าให้ราคา Android Box บางรุ่นจะสูงกว่าอีกรุ่น เพราะ
ความสามารถด้านการประมวลผลข้อมูลวีดีโอและเสียงของกล่องแต่ละรุ่นแตกต่างกัน 
 

 
Android BOX 

 
      16. เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบและดูและรักษา  

    16.1 ประแจปากตาย /ประแจแหวน #  10 12/ประแจเลื่อน /ประแจบล็อก 

 
 
 

              ประแจปากตาย                   ประแจแหวน                          ประแจเลอืน       

                  

    16.2 ประแจบล็อก 

 
 
 
 



 

79  

    16.3 ไขควง / ไขควงวัดไฟฟา้ / มัลตมิิเตอร ์/ คมีปอกสาย RG6 / คมีเขา้หวั F-type 

 
 

                                                                   

                                                                                                             

         ไขควง               ไขควงวัดไฟฟ้า            มัลติมิเตอร์                  คีมปอกสาย RG6         

                                

 
 

                      

 

       คีมเข้าหัวแบบอัด                                               คีมเข้าหัวแบบบีบ 

 

    16.4 สว่านชนิดเจาะคอนกรีต / ดอกเจาะคอนกรีต / ค้อน  

    

 

  

                   

             สว่านเจาะคอนกรีต/เจาะไม้                     ดอกสว่าน                        ค้อนเดินสายไฟฟ้า 

 

    16.5 เข็มทิศ / เครื่องมือวัดมุม / เครื่องมือวัดองศา (ระดับน้ า)  

 
 
 

 
 

                              

                   เข็มทิศ                              เครื่องวัดมุม               เครื่องมือวัดองศา (ระดับน้ า) 
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    16.6 Application ส าหรับติดตั้งจาน 

   16.6.1 Sat Pointer (iOS)    

   16.6.2 satellite director  (Android) 

 

    16.7 เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม (Satellite Finder Meter) 

 

 

 

 

 

 
 

 การบ ารุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น 
 

 ปัจจุบันการรับสัญญาณดาวเทียมได้เปลี่ยนจากดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมไทยคม 8 ท า
ให้บรรดาทีวีที่ใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ KU - Band มีปัญหาในการรับสัญญาณดาวเทียม จะแสดงผล        
ที่หน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ “ไม่มีสัญญาณ” 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
  1. ตรวจสอบการเสยีบสายไฟเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม เสยีบทีอ่ยูป่ลัก๊ไฟฟ้า

หรอืไม ่
 

  2. ตรวจสอบสายสัญญาณ การเชื่อมต่อจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ( receiver) กับ
เครื่องรับโทรทัศน์ เช่น สาย HDMI หรือ AV 
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สาย AV 

 สาย HDMI  
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  3. ตรวจสอบพอร์ตทีวีที่ใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณดาวเทียมจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
(receiver) โดยกดปุ่ม input/source ของรีโมตทีวี เพ่ือเลือกพอร์ตที่สายสัญญาณดาวเทียมเสียบอยู่ เช่น 
พอร์ต HDMI หรือ AV 

 
 
 
 

  4. เปิดทีวีเพื่อตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ หากเปิดเครื่องแล้วมี logo 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปรากฏหน้าจอทีวี แสดงว่าเครื่องรับสัญญาณใช้งานได้ปกติ 

  5. ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ โดยกดปุ่ม info ที่รีโมทเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (receiver) 
  - ในกรณีที่มีสัญญาณมาจากหัวรับสัญญาณ LNB  จะแสดงแถบความแรงสัญญาณ ไม่ต่ า

กว่า 80 % และถ้ารับสัญญาณภาพ - เสียงได้ ต้องมีแถบคุณภาพสัญญาณไม่น้อยกว่า 60 %  
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   - ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณภาพมาจากหัวรับสัญญาณ (LNB)  จะแสดงแถบความแรงของหัว
รับสัญญาณ แต่จะไม่แสดงแถบคุณภาพสัญญาณที่รับได้  ต้องมีการปรับแก้ท่ีจานและเครื่องรับสัญญาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  - ในกรณีที่ไม่มีแถบคุณภาพสัญญาณ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อหัวต่อ f-type ที่เครื่องรับ

สัญญาณดาวเทียม และ LNB 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  6. ตรวจสอบหัวรับสัญญาณ  LNB ว่าเป็นแบบ UNIVERSAL หรือไม่ 
  ความถี่ LNB 9.75 / 10.60 GHz 
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  7. ตรวจสอบต าแหน่งการติดตั้งจานดาวเทียม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณ รวมทั้งตรวจสอบมุม
กวาด มุมก้ม มุมเงยของจานดาวเทียม และขาตั้งจานดาวเทียม 
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รูปแบบการต่อใช้งาน 
 

   แบบท่ี 1   LNB แบบ Universal  1 ขั้ว 

 
 

   แบบท่ี 2    LNB Universal แบบ 2 ข้ัว V/H  1 เครื่องรับสัญญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HDMI
TV
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               30     Reciver

LNB

Universal 
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   แบบท่ี 3 LNB Universal แบบ 2 ขั้ว V/H  แยก 4 เครื่องรับสัญญาณ 

 

 
 
 

Reciver

LNB

Universal

Mutiswitch 

1x4

H

V
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หน่วยที่ 5 
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ DLTV 

 

เนื้อหา 
  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย

มีประเด็นในการศึกษาดูงาน ดังนี้  

  1. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

  1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1.3 ด้านผู้เรียน 

  1.4 อ่ืน ๆ 

  2. ข้อค้นพบ 

  2.1 จุดเด่น 

  2.2 จุดด้อย 

  2.3 การน าไปประยุกต์ใช้ 

  3. ช่องทางในการรับชม 

  3.1 ดาวเทียม (จุดเด่น/จุดด้อย) 

  3.2 เว็บไซต์ (จุดเด่น/จุดด้อย) 

  3.3 แอปพลิเคชัน (จุดเด่น/จุดด้อย) 

เวลา 
  เวลาในการศึกษาดูงาน   6  ชั่วโมง แบ่งเป็น 

  -  ดูงานโรงเรียน   3  ชั่วโมง 

  -  น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3  ชั่วโมง 
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กิจกรรม 
  1. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

  2. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 

สื่อ/ใบความรู ้
 1. โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีวิธปีฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 2. ใบงานการศึกษาดูงาน 

  

การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสรุปใบงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 2. การน าเสนอการศึกษางาน 
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แนวทางการศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ DLTV 

Model 1 ศึกษาดูงานสถานที่จรงิ 
 ภาคเช้า  แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20 คนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 

 ภาคบ่าย กลับมาจุดอบรม น าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามกลุ่ม 
 

วิธีการ 

  1. ผู้บริหารโรงเรียนน าเสนอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV 

  2. ครูน าเสนอการจัดการเรียนการสอน 

  3. สังเกต สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู เรื่องการใช้ สื่อ และอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้ DLTV 

  4. ศึกษาบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ข้อด ี

  ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริง ของโรงเรียนต้นแบบ ที่จัดการเรียนการสอน

โดยใช้ DLTV 

ข้อเสีย  

1. ความปลอดภัยในการเดินทาง 

2. ใช้งบประมาณมาก 

3. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงานนาน 

4. ไม่สามารถควบคุมให้ผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้ครอบคลุมทุกเนื้อหา 
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Model 2 ห้องเรียนเคลือ่นที่ ณ จุดอบรม 
1. ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR CODE  

2. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV น าเสนอผลงาน โดย

การจัดนิทรรศการ การสาธิตการสอน การอภิปรายซักถาม 

3. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV จัดห้องเรียนจ าลอง 

4. ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์ ภาพความส าเร็จ และถอดบทเรียน ของโรงเรียนต้นแบบการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV 

5. ผู้เข้ารับการอบรมตอบค าถามจากการศึกษาดูงาน ใบงานที่ก าหนด ผ่าน QR CODE 

6. วิทยากรประเมินผลการอบรม 

 

วิธีการ 

1. หน่วยอบรมคัดเลือกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV 4 โรงเรียน 

2. ให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV 

3. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเข้าศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ DLTV 

ตามบูธนิทรรศการ (แยกกลุ่ม) 

4. น าเสนอข้อมูลจาการศึกษาดูงานเพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ตามบูธนิทรรศการ 

ข้อดี 

1. สามารถควบคุมการอบรม การศึกษาเนื้อหา ของผู้เข้าอบรม และการน าเสนอเนื้อหาของ

โรงเรียนต้นแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. ไม่ต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่การอบรม ความปลอดภัยในการเดินทาง 

3. ประหยัดเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

4. ประหยัดงบประมาณ 

 

ข้อเสีย  

ผู้เข้าอบรมไม่เห็นสภาพจริง ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  ของโรงเรียนต้นแบบ 

 

 



 

91  

ใบงานการศึกษาอบรม (ผ่าน GOOGLE FORM) 
ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ของโรงเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ............................................... 

 1.3 ด้านผู้เรียน 

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ....................................... 

 1.4 อ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ...............................................

...................... 
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2. ข้อค้นพบจาการศึกษาดูงาน 

 2.1 จุดเด่น 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. .............................................. 

 2.2.จุดควรพัฒนา   

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ............................................. 

 2.3 การน าไปประยุกต์ใช้ 

............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. .............................................. 
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3. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของช่องทางในจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 

 3.1 ดาวเทียม  

จุดเด่น………………………………………………………………………………………………...................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

 

จุดที่ควรพัฒนา…………...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 3.2 เว็บไซต ์

จุดเด่น………………………………………………………………………………………………...................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ........................................... 

จุดที่ควรพัฒนา…………....................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................... 
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3.3 แอปพลิเคชั่น 

จุดเด่น………………………………………………………………………………………………..................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

... 

จุดที่ควรพัฒนา…………...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

........................ 

 

แนวทางในการวัคประเมินผลเพื่อตัดสินผลการอบรม 

1. ตอบค าถามและส่งใบงานครบทุกกิจกรรม 

2. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



 

95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แนวทางการนิเทศการด าเนินงานของ 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ค าชี้แจง 

 1. ผู้กรอกข้อมูลนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

 2. แบบส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ในการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 4 ด้าน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

  ด้านที่ 1 แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัด ปี พ.ศ 2560) 

  ด้านที่ 2 แนวทาการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  ด้านที่ 3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ 

  ด้านที่ 4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 

 3. เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 

          - ไม่ได้ปฏิบัติ    0   คะแนน  

                   - ปฏิบัติ จ าแนกเป็นการปฏิบัติ 5 ระดับ รายละเอียดดังตาราง  

 

 
สรุปผลการประเมิน 

 คะแนน 4.00 – 5.00  หมายถึง   อยู่ในระดับดีมาก 

 คะแนน 3.00 – 3.99   หมายถึง   อยู่ในระดับดี 

 คะแนน 2.00 – 2.99  หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย  

 คะแนน 1.00 – 1.99  หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย  

        คะแนน     0 – 0.99  หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

 

ลักษณะการปฏิบัติ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ปฏบิตัติามรายการครบถว้น มหีลกัฐานรอ่งรอยปรากฏชดัเจน และมคีวามถูกต้อง ดีมาก 5 

ปฏบิตัติามรายการครบถว้น มหีลกัฐานรอ่งรอยปรากฏชดัเจน แต่ไม่ถูกต้อง ดี 4 

ปฏบิตัติามเปน็บางรายการ มหีลกัฐานรอ่งรอยปรากฏชดัเจน และมีความถูกต้อง ปานกลาง 3 

ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แต่ไม่ถูกต้อง น้อย 2 

ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ แต่ไม่มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน น้อยที่สุด 1 
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แนวทางการนเิทศการด าเนนิงานของสถานศึกษาทีจั่ดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 
โรงเรียน..................................................................................................................... .................. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................... ..... 

ครั้งที่........................................................วันที่ประเมิน................................................ ................ 

ค าชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย P ลงในช่องตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ที ่ รายการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

ไม่

ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1   

1. 
แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัด ปี พ.ศ 2560) 

1.1 มีแนวทางการปรับใช้หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

            

1.2 จัดตารางเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้               
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

            

1.3 มีแผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) พร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

            

1.4 มีการวางแผนการกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียน             
2. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1 จดัวสัด ุอุปกรณ ์ใหพ้รอ้มส าหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

            

2.2 มีการก ากับ ดูแลติดตามให้ครูจัดเตรียมเอกสาร /            
แผนการจัดการเรียนรู้ / ใบงานตามโรงเรียนต้นทาง 

            

2.3 มีการก ากับดูแลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ          
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

            

2.4 ก ากบั ดแูลใหค้รจูดัการเรยีนการสอนตามคร ูโรงเรยีนตน้ทาง             
2.5 ก ากับ ดูแลให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม                   

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21             
2.6 ก ากบัดแูลจดัใหม้ขีอ้มลูนกัเรยีนรายบคุคล             
2.7 มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  

ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ที ่ รายการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ 

ไม่

ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1   
3. แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ             
3.1 ก ากบั ดูและให้มีการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ในช่วง

กอ่นเรยีนตอนตน้ปกีารศกึษา / ตน้ภาคเรยีน  โดยใชข้อ้ทดสอบกลาง 
            

3.2 ก ากับ ดูแลให้มีวัดผลและประเมินผลนักเรียน                  
ในช่วงระหว่างเรียน โดยใช้ข้อทดสอบกลาง 

            

3.3 ก ากับ ดูแลให้มีวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
ในช่วงระหว่างเรียนโดยการประเมินผลตามสภาพจริง 

            

3.4 ก ากับ ดูแลให้มีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล                  
โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบนักเรียนที่ใช้ข้อทดสอบกลาง 
ในช่วงระหว่างเรียน มาเป็นฐานในการพัฒนา 

            

3.5 ก ากับ ดูแลให้มีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยน าข้อมูล
การประเมนิผลตามสภาพจรงิ มาเปน็หลกัฐานในการพัฒนา 

            

3.6 ก ากับ ดูแลให้มีวัดผลและประเมินผลนักเรียน หลงัการเรยีน
ปลายปีการศึกษา / ปลายภาคเรียน โดยใช้ข้อทดสอบกลาง 

            

4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 

4.1 มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการนเิทศภายใน             
4.2 มกีารวางแผนการด าเนนิการนเิทศ และมแีนวทางการนเิทศภายใน

อย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
            

4.3 มนีวตักรรมการนเิทศของตนเอง             
4.4 ด าเนนิการตามกระบวนการนเิทศตามแผนงาน             
4.5 นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ผ่านดาวเทียมอย่างสม่ าเสมอ 
            

4.6 ก ากบั ดแูลการจดัเตรยีมเอกสาร รอ่งรอยการปฏบิตังิาน 
ตามปฏทินิการนเิทศภายในของสถานศกึษา 

            

4.7 ก ากบั ตดิตามการพัฒนางานของครทูีด่ าเนนิการตามค าแนะน า           
ทีไ่ดร้บัจากการนเิทศ 

            

4.8 ก ากับ ดูแลการบันทึก และรายงานผลการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ของครูที่ได้รับค าแนะน าจากการนิเทศ 

            

4.9 มีการสร้างเครือข่าย PLC ในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา             
  รวม             
  เฉลี่ย             
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน.................................................................................................. ........ 

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ..................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 
 

            (ลงชื่อ).................................................ผู้นิเทศ 

                  (.....................................................) 

      ต าแหน่ง............................................. 

           วันที่............................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ 
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ครูในสถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ค าชี้แจง 
 1. ผู้กรอกข้อมูลนี้ คือ 
     1.1 ครูผู้สอนในโรงเรียน กรอกเพ่ือส ารวจตนเอง 
     1.2 ศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา กรอกเพ่ือส ารวจการจัดการการเรียนการสอนของครู 
เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครู 
 2. แบบส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา          
ที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
     ด้านที่ 1 แนวทางการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
(ปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัด ปี พ.ศ 2560) 
     ด้านที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     ด้านที่ 3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลสู่คุณภาพ 
     ด้านที่ 4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 

 3. เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 
            ไม่ได้ปฏิบัติ    0   คะแนน  
                 ปฏิบัติจ าแนกเป็นการปฏิบัติ 5 ระดับ รายละเอียดดังตาราง  

 

 
สรุปผลการประเมิน 

 คะแนน 4.00 – 5.00   หมายถึง   อยู่ในระดับดีมาก 

 คะแนน 3.00 – 3.99   หมายถึง   อยู่ในระดับดี 

 คะแนน 2.00 – 2.99   หมายถึง   อยู่ในระดับปานกลาง 

 คะแนน 1.00 – 1.99   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย 

 คะแนน     0 – 0.99   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

ลักษณะการปฏิบตั ิ
 ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลกัฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมีความถูกต้อง ดีมาก 5 

ปฏิบัติตามรายการครบถ้วน มีหลกัฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แตไ่ม่ถูกต้อง ด ี 4 
ปฏิบัติตามเป็นบางรายการ มหีลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน และมคีวามถูกต้อง ปานกลาง 3 

ปฏิบัติเป็นบางรายการ มีหลักฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน แตไ่ม่ถูกตอ้ง น้อย 2 

ปฏิบัติเป็นบางรายการ แต่ไม่มีหลกัฐานร่องรอยปรากฏชัดเจน น้อยที่สุด 1 



 

101  

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ 

ครูในสถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

ชื่อสถานศึกษา.................................................................................สังกัด......................... ........................ 

ผู้ส ารวจข้อมูล ¨ ศึกษานิเทศก์ ¨ ผู้บริหารสถานศึกษา ¨ ครู (ประเมินตนเอง) 

ครั้งที่................................................................................ วนัเดือนปี.......................... .............................. 

ชื่อครูผู้สอน................................................................................................................ ............................... 

ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย P ลงในช่อง ¨ ตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

     ระดับชั้น 

                  อนุบาล 1                อนุบาล 2 

                 ป.1   ป.2  ป.3      ป.4  ป.5   ป.6 

                 ม.1     ม.2  ม.3   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   ภาษาไทย    สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม 

   คณิตศาสตร์    สุขศึกษาและพลศึกษา 

   วิทยาศาสตร์    ศิลปะ 

   ภาษาอังกฤษ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ 

   5 – 10 ชั่วโมง/สัปดาห์  11 – 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

   16 – 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  มากกว่า 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

ที ่ รายการส ารวจ 
ระดับคุณภาพ ไม่

ปฏิบัต ิ5 4 3 2 1 

1 
แนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551ปรบั
มาตรฐาน ตวัชีวดั พทุธศกัราช 2560 

1.1 ออกแบบการปรบัใช้หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัการใช้ DLTV             
1.2 การบูรณาการเนื้อหาท่ีจ าเป็นใหส้อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21             
1.3 การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะผูเ้รยีนสูศ่ตวรรษที ่21             
1.4 การเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับเป้าหมาย             
1.5 การประเมินผลงาน/การใช้ข้อสอบกลางมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัเปา้หมาย             
1.6 จัดท าแผนการเรยีนรู้เพิม่เตมิให้เหมาะสมกับ DLTV             
1.7 ใช้เทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลาตามพลวตัของ

ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
            

1.8 จัดตารางสอนให้สอดคล้องกับการใช้ DLTV             
2 แนวทางการส่งเสริมการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1 การเรยีนรูผ้่านโครงงาน             
2.2 การเรยีนรูผ้่านปัญหา             
2.3 การเรยีนรู้แบบร่วมมือ             
2.4 การเรยีนรูผ้่านประสบการณ ์             
2.5 การเรยีนรูผ้่านการลงมือตามสภาพจริง             
2.6 เน้นกระบวนการตั้งค าถามและสืบค้นค าตอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง             
2.7 จัดตารางเรียนไดเ้หมาะสมกับการจัดการเรียนรู้             
2.8 ใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ตามที่ก าหนด             
2.9 ใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ตามที่ก าหนด             
2.10 เปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝ้ึกปฏิบตัแิละร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด             
2.11 เตรียมการและจดัเตรียมความพรอ้มในการใช้ DLTV             
2.12 จดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามแผนและแนวทางการใช้ DLTV             
2.13 จัดบรรยากาศการเรยีนรู้ที่เป็นกลัยาณมติรกับนักเรียน             
2.14 การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างครูและนกัเรียนเพื่อช่วยในการจดัการเรียน 

การสอนการใช้ DLTV 
            

2.15 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรยีน             
2.16 การบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง             
2.17 เอาใจใสก่ ากบัดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนกอ่นเรยีน ระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน             
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน.................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ..................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
            (ลงชื่อ).................................................ผู้นิเทศ 
                  (.....................................................) 
        ต าแหน่ง............................................. 
           วันที่............................................. 

ที ่ รายการส ารวจ 
ระดับคุณภาพ ไม่

ปฏิบัต ิ5 4 3 2 1 
3 แนวทางการส่งเสริมวิธีการวดัและประเมินผลสู่คณุภาพ 

3.1 การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน             
3.2 การประเมินและใช้ข้อมูลผลก่อนเรียนมาวางแผนพัฒนา             
3.3 ใช้ขอ้มลูผลระหวา่งเรยีนมาพฒันานกัเรยีนใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ าหนด             
3.4 ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม             
3.5 ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม             
3.6 สอนเสรมิรายบคุคลใหก้บันกัเรยีนทีไ่มผ่า่นการประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้             
3.7 ปรบัการวดัผลและเกณฑก์ารวดัใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21             
3.8 ช่วยเหลือนักเรยีนในการเรียนรูโ้ดยใช้ DLTV             
4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน 

4.1 ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาการออกแบบการเรยีนรู้ครูผู้จดัการเรียนรู้โดยใช้ 
DLTV แก่เพื่อนครู 

            

4.2 ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครูผู้จดัการเรียนรู้โดยใช้ 
DLTV แก่เพื่อนครู ได้อย่างครบวงจร 

            

4.3 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลูและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง             
4.4 มีเครือข่ายออนไลน์ในการนเิทศ/การจัดการเรยีนการสอน             
4.5 ใช้ Application ต่าง ๆ มาช่วยในการนิเทศ/การจัดการเรียนการสอน             
4.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายมาใช้สนับสนุนการนิเทศ/การ

จัดการเรียนการสอน 
            

4.7 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ทีมุ่่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21             
รวม             
เฉลี่ย             
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แนวทางการประเมินสภาพการด าเนินงาน  

การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
    โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
2. ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือศึกษานิเทศก์ และ/หรือคณะกรรมการติดตาม 
    การด าเนินงาน 
3. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นการประเมินสภาพการด าเนินงาน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอน ประกอบด้วยดัชนีวัด 4 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    3.1 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  ตามดัชนีวัด 
 

 

      

3.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  สภาพการด าเนินงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีวัด เกณฑ์ ระดับคุณภาพ 

ข้อ 1 ถึง 4 ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน ดีมาก 

  ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน ดี 

  ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน พอใช้ 
  ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน ปรับปรุง 

คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 

              4.00           คะแนน ดีมาก 

              3.00 – 3.99  คะแนน ดี 

              2.00 – 2.99  คะแนน พอใช้ 
              ต่ ากว่า     2  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินสภาพการด าเนินงาน  

ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
โรงเรียน...........................................................กลุ่มโรงเรยีน............................................................ 
ครั้งที่ประเมิน............................................ วันที่ประเมิน.................................................................. 

ผู้ประเมิน    ผู้บริหารสถานศึกษา     ศึกษานิเทศก์     คณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามสภาพความเป็นจริงของการด าเนินงาน 
 

 

 

ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 

1. ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบ 
   และสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน 
   เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ห้องเรียนสะอาดไม่มีฝุ่นละออง หยากไย่ และเศษขยะ 
 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนสะอาดอยู่เสมอ 
 จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน และสะดวกต่อ 

การใช้งาน 
 จัดสภาพห้องเรียนให้มีความสว่างและแสงที่เหมาะสมเอ้ือต่อ 

การเรียนรู้ 
2. การติดตั้งจอโทรทัศน์ 
    อย่างเหมาะสม 

 ติดตั้งจอโทรทัศน์เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน 
     ความสูงจากพ้ืนระหว่าง 1.20 – 1.50 เมตร 
 ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับท่ีนั่งนักเรียนในแถวแรก  

มีความเหมาะสมระหว่าง 1.50 – 2.00 เมตร 
 นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์อย่างชัดเจนในแนวตรง 
     โดยไม่มีการเอ้ียวตัวหรือเอ้ียวคอ 
 นักเรียนทุกคนได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่างชัดเจนและเสียงโทรทัศน์ 
     ไม่รบกวนห้องอ่ืน 

3. ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
  

 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนล่วงหน้า 
 ช่วยเหลือ แนะน า และตอบค าถามในเนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่

เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 ครูและนักเรียนร่วมสรุปผลงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
 ครูตรวจผลงานนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม 
    และตั้งใจเรียนพร้อมกับ

นักเรียนโรงเรียนต้นทาง 

 นักเรียนทุกคนรู้จักชื่อรายวิชาและ/หรือชื่อครูต้นทางในรายวิชา 
ที่เรียน 

 นักเรียนทุกคนตั้งใจร่วมท ากิจกรรมพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน 
ต้นทาง 

 นักเรียนทุกคนท าผลงานหรือชิ้นงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 นักเรียนทุกคนมีผลงานหรือชิ้นงานที่เหมาะสม 
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ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
5. บริหารจดัการ และอ านวย 
ความสะดวก 

  

5.1 จัดการบริหารจัดการอย่าง
เป็น ระบบ ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
เรียน 
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างจริงจัง 

 มีนโยบายและแผนการจดัการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
     และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษา 
 มีปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
 ด าเนินงานตามแผนและปฏิทนิท่ีก าหนดไว ้

5.2 อ านวยความสะดวกให ้
การจัดการเรยีนการสอน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ External Hard Disk 
 สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจ าเป็น 
 ให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน 

6. เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
   ตระหนักเห็นความส าคัญ และ 
   ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  

 ครูและบคุลากรให้ความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอน 
 ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 
     อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการเรยีนสอนทางไกล 
     ผ่านดาวเทียม 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และเอาใจใส่ดูแลการจัดการศึกษาทางไกล 
     ผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 

7. บ ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ 
   ดาวเทียม และโทรทัศน ์
   ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  

 ดูและระบบการรับสัญญาณดาวเทียมให้ใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ 
 ติดตั้งโทรทัศน์ใหม้ีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภยั 
 ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง 
 เครื่องรับสญัญาณ และโทรทศัน์ดาวเทียมไดร้ับการท าความสะอาด 
     อยู่เสมอ 

8. จัดให้มีคู่มือพระราชทาน 
   สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
  

 มีคู่มือพระราชทานการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม ส าหรับโรงเรยีน 
     ปลายทางฉบับปัจจุบัน 
 มีคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับโรงเรียน 
    ปลายทาง เพียงพอกับช้ันเรียน 
 มีแนวทางปฏิบัติของโรงเรยีนในการจัดการเรียนสอน 
     โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 มีเอกสารประกอบการเรยีนการสอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  

9. นิเทศติดตามการจดัการเรียน 
    การสอนตามแนวทางการจดั 
    การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกล 
    ผ่านดาวเทียม 
  

 มีแผนการนเิทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศ 
     อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศตามปฏิทิน 
 สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

10. จัดห้องเรียนได้เหมาะสม 
    และเอื้อต่อการเรียนรู ้

 ระบบสญัญาณภาพและเสียงใช้การได้ด ี
 การจัดโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนเหมาะสม 
 ห้องเรียนสะอาด 
 ห้องเรียนเป็นระเบียบ 
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ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
5. บริหารจดัการ และอ านวย 
ความสะดวก 

  

5.1 จัดการบริหารจัดการอย่าง
เป็น ระบบ ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
เรียน 
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างจริงจัง 

 มีนโยบายและแผนการจดัการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
     และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษา 
 มีปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
 ด าเนินงานตามแผนและปฏิทนิท่ีก าหนดไว ้

5.2 อ านวยความสะดวกให ้
การจัดการเรยีนการสอน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ External Hard Disk 
 สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจ าเป็น 
 ให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน 

6. เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
   ตระหนักเห็นความส าคัญ และ 
   ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  

 ครูและบคุลากรให้ความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอน 
 ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 
     อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการเรยีนสอนทางไกล 
     ผ่านดาวเทียม 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และเอาใจใส่ดูแลการจัดการศึกษาทางไกล 
     ผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 

7. บ ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ 
   ดาวเทียม และโทรทัศน ์
   ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  

 ดูและระบบการรับสัญญาณดาวเทียมให้ใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ 
 ติดตั้งโทรทัศน์ใหม้ีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภยั 
 ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง 
 เครื่องรับสญัญาณ และโทรทศัน์ดาวเทียมไดร้ับการท าความสะอาด 
     อยู่เสมอ 

8. จัดให้มีคู่มือพระราชทาน 
   สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
  

 มีคู่มือพระราชทานการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม ส าหรับโรงเรยีน 
     ปลายทางฉบับปัจจุบัน 
 มีคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับโรงเรียน 
    ปลายทาง เพียงพอกับช้ันเรียน 
 มีแนวทางปฏิบัติของโรงเรยีนในการจัดการเรียนสอน 
     โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 มีเอกสารประกอบการเรยีนการสอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  

9. นิเทศติดตามการจดัการเรียน 
    การสอนตามแนวทางการจดั 
    การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกล 
    ผ่านดาวเทียม 
  

 มีแผนการนเิทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศ 
     อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศตามปฏิทิน 
 สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

10. จัดห้องเรียนได้เหมาะสม 
    และเอื้อต่อการเรียนรู ้

 ระบบสญัญาณภาพและเสียงใช้การได้ดี 
 การจัดโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนเหมาะสม 
 ห้องเรียนสะอาด 
 ห้องเรียนเป็นระเบียบ 

11. เตรียมการสอนล่วงหน้า 
    และมอบหมายงานครั้งต่อไป 

 ครูเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมใบงาน และใบความรู้ 
 นักเรียนมีการจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมกิจกรรมเสริม 

12. ร่วมจัดการเรียนการสอน 
    ไปพร้อมกับครูต้นทาง 

 ร่วมจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทุกครั้ง 
 ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเพ่ิมเติม 
 ดูแลก ากับนักเรียนตลอดเวลาจัดการเรียนการสอน 
 ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

13. สรุปสาระส าคัญร่วมกับ
นักเรียน 
   และบันทึกผลหลังการจัด 
   การเรียนการสอนทุกครั้ง 

 สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียน 
 ทบทวนภาระงานของนักเรียน 
 บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 น าผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้สอนซ่อมเสริม 

14. วัดผลและประเมินผล 
   หลังการจัดการเรียนการสอน 
   แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 ด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ 
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ 
 น าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

15. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
    นอกตารางออกอากาศ 

 มีตารางสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ 
 มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีการบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
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                                                (ลงชื่อ).................................................ผู้ประเมิน 
                  (.....................................................) 
        ต าแหน่ง............................................. 
           วันที่............................................. 
 
 
 
 
 

ดัชนีวัด ประเด็นการประเมิน 
11. เตรียมการสอนล่วงหน้า 
    และมอบหมายงานครั้งต่อไป 

 ครูเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมใบงาน และใบความรู้ 
 นักเรียนมีการจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
 ครูเตรียมกิจกรรมเสริม 

12. ร่วมจัดการเรียนการสอน 
    ไปพร้อมกับครูต้นทาง 

 ร่วมจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทุกครั้ง 
 ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเพ่ิมเติม 
 ดูแลก ากับนักเรียนตลอดเวลาจัดการเรียนการสอน 
 ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

13. สรุปสาระส าคัญร่วมกับ
นักเรียน 
   และบันทึกผลหลังการจัด 
   การเรียนการสอนทุกครั้ง 

 สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียน 
 ทบทวนภาระงานของนักเรียน 
 บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 น าผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้สอนซ่อมเสริม 

14. วัดผลและประเมินผล 
   หลังการจัดการเรียนการสอน 
   แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 ด าเนินการวัดผลการเรียนรู้ 
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ 
 น าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

15. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
    นอกตารางออกอากาศ 

 มีตารางสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ 
 มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีการบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
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แนวทางการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV) 

 

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใส่เครื่องหมาย √  

             ลงในช่องว่างหน้าข้อความ หรือการปฏิบัติของแต่ละรายการตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอน 

1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลประเภทใด 
 1.1 สื่อโทรทัศน์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนวังไกลกังวล  

 1.2  สื่อวีดีทัศน์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม YouTube 

 1.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

 1.4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................  

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.1 ไม่มีเพราะ..............................................................................................................  

 2.2 มี ถ้ามีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ 

    1) มีครบทุกสาระการเรียนรู้ 

  2) มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่.......................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้.........…….…………)  
ครบตลอดปีการศึกษาหรือไม่ 

 3.1 ครบตลอดปี 

 3.2 ไม่ครบตลอดปี เพราะ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าให้ 

 4.2 ครูผู้สอนจัดท าเพิ่มเติม  

 4.3 ครูผู้สอนจัดท าขึ้นเอง 

 4.4 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………......... 

5. การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนรู้ 
 5.1 ใช้ทุกชั่วโมง / ทุกแผนฯ 

 5.2 ใช้บางชั่วโมง / บางแผนฯ เพราะ...........................................................................  

 5.3 ไม่ใช้ เพราะ ……………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียน..................................ชั้น...........................วิชา................................................... 
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     6.   มีการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

 6.1 ม ี

 6.2 ไม่มี เพราะ.............................................................................................................. .. 

มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง 
 7.1 ก่อนเรียน 

 7.2 ระหว่างเรียน 

 7.3 หลังเรียน 

 7.4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………............ 

8. มีการบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ 
 8.1 มี ถ้ามีบันทึกอย่างไร 

  1) ก่อนเรียน 

  2) ระหว่างเรียน 

 3) หลังเรียน 

 8.2 ไม่มีการบันทึก เพราะ............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………......... 
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ตอนที่ 2 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง 

            ระดับคุณภาพของแต่ละรายการตามสภาพจริง 

ระดับ 1 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติน้อย 

ระดับ 2 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติได้บางส่วน 

ระดับ 3 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติส่วนใหญ่ 

ระดับ 4 หมายถึง  ครูมีการปฏิบัติครบถ้วน ต่อเนื่อง 

 

 

 
                          ลงชื่อ……………………………………..ผู้นิเทศ                                                                                                                           

                        (........................................................) 

                                                   ต าแหน่ง..................................................                                                 

                                                  วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

บันทึกเพิ่มเติม 
4 3 2 1 

1. มีการศึกษาหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน           
2. การจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ให้มีความพร้อมก่อนสอน 

          

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

          

4. การใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล           
5. การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้           
6. การแนะ น าช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

7. การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

          

8. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้           
9. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้           

รวม     
เฉลี่ย     
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1. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. นายอนสุรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนธิิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1. นายเทอดชาติ ชัยพงษ ์ ผู้อ านวยการ ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

2. นางวิภา ตัณฑลุพงษ์ รองหัวหน้าส านักงาน และอนุกรรมการด้านวิชาการ 
มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ์

3. 
  

นายสุวิทย์ บงึบัว ผู้อ านวยการ 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

4. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 
  

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

5. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ผูอ้ านวยการกลุม่วจิยัและพฒันา การจดัการศกึษาทางไกล 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

6. นายธนัญชยั สายสุด ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

7. นายจ ารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 

8. นายพฒันพงศ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 4 

9. นางสาวศิริวรรณ คุณาพนัธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

10. นายพษิณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

11. นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 

12. นายวิจัย ไกรสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2 

13. นายไพบลูย์ ประเสริฐสรรค์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต  2 

14. นายปรีชา ภสูีฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคราม เขต 1 

15. นายณวฒัน์ จนัทเขต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคราม เขต 2 

ที่ปรึกษา 

ผู้จัดท า 

คณะท างาน 



 

113  

16. นายไพบูรณ์ ค าภูมี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

17. นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 18. นายไพรวัลย์ วนัทนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 

19. นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

20.  นายไตรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

21. นายนิมิตต์ การะด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

22. นายอัครวิทย์ อังเรขพานชิย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

23. นายอดิศร ก้อนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

24. นายนุห์กานต์ เอสเอ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

25. นายกนกบุญ กระแสร ์
  

ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

26. นายศาสตรา แสงชาติ ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

27. นายสัมพันธ์ พนัธ์พิมพ์ 
  

ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 

28. นางสาวกาญจนา ขุนทอง  ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

29. นางศิริลักษณ์ สายสินธุ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

30. นายจีระวัฒน ์ปัสสากุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

31. นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

32. นายศาสตรา เพียงงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนาสองห้อง 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 

33. นายวีระศักดิ์ ค าล้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโคกสว่าง 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 4 

34. 
  

นางแสงเดือน สายโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนางาม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 4 
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35. นายคมกริช ทัพกิฬา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรมีโหสถ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 1 

36. นายสตกฤช วิชิตพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเมตารางค์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1 

 37. นายปราโมทย์ บุญสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นคลองคันฉอ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

38. นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลากลุ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 2 

39. นายวชัรพงษ์ โฮมแพน ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองเตียน 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

40. นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสองพีน่้องวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

41. ว่าที่ร้อยโทวฒุิชัย ไปปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

42. นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 

43. นายสมนึก จันทะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเที่ยงพมิลมุข (เรืองวัฒนาคม) ส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

44. นายปรีชา เกตุผดงุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

45. นายสมบัติ บุญเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดคลอง 16 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 

46. นางสาวชลิดา กาลเขว้า ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเมอืงพญาแลวิทยา 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 

47. นายทนู ภาษีธรรม ครูช านาญการโรงเรียนพบิูลอุปถัมภ์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

48. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม ครูช านาญการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวทิย์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

49. นายรกัชาต ิใสด ี ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

50. นางสาวพฒุตาล ปราชญ์ศรีภูม ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

51. 
  

นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ด ี พนักงานบนัทึกข้อมูล 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

52. นางสาวซานา มาหามะสอืร ี เจ้าหน้าที่วชิาการศึกษา 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

53. วา่ที ่ร.ท.ณฐัวฒุ ินนทเ์อีย่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 
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บรรณาธิการ 

1. 
  

นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อ านวยการ 
ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

2. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 
  

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

3. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ผูอ้ านวยการกลุม่วจิยัและพัฒนา การจดัการศกึษาทางไกล 
ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

 4. นางสาวกัลยาณีย์ จิตต์วิริยะ ครชู านาญการ ปฏบิตัหินา้ที ่
ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 
  

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
ศนูยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล 

ออกแบบปก / รูปเล่ม 
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