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คำ�นำ�
 

  สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1 ไดด้ำาเนนิโครงการพฒันา 

คณุภาพการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลเฉลมิพระเกยีรต ิโดยดำาเนนิการ 

3 ลักษณะ พร้อมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติ ดังนี้

  เล่ม 1  แนวปฏบิตักิารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้สือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  

     (Distance Learning Television: DLTV)

  เล่ม 2  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล

     (Digital Video Disc: DVD)

  เล่ม 3  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     (Electronics Learning: e-Learning)

  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(Distance Learning Television: DLTV) เลม่น้ี จัดทำาขึน้เพือ่เป็นแนวทางใหโ้รงเรยีนนำาไปใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกหรือตามความถนัด รวมท้ังสามารถ 

ใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนทั่วไปนำาไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใคร่ขอขอบคุณ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืจดัทำาแนวปฏบิตั ิ

เล่มนี้จนสำาเร็จด้วยดี

 

    (นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ)

    ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

คณะผู้จัดทำ� (ต่อ)

คณะบรรณ�ธิก�รกิจ 

นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายสุรพล  จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายยงยุทธ์  ยืนยงค์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายอธิคม  ลาพร    รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายประพันธ์  สุดโต รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายนิคม  สุขศรีดา     รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายเกรียงไกร  โกพัฒน์ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายจำาลอง  บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางดุษฎี  ยืนยงค์    ศึกษานิเทศก์  

นายมนู  สมบูรณ์เหลือ ศึกษานิเทศก์

นางสุวิมล  อิงคะประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์

นายเชษฐ์  ผิวลออ ศึกษานิเทศก์    

นายไพฑูรย์  สุขสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ 

นายพยัพ  สาธุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ 

นายกิตติพศ  ศิริสูตร ศึกษานิเทศก์

นางสาววรรณี  ไทยานันท์ ศึกษานิเทศก์    

นางอภัสรา  นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์

นางจิราธร  สามารถ ศึกษานิเทศก์
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บทนำ�

   สังคมในปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของทุกคน 
โดยเฉพาะในวงการศึกษา ตลอดจนวิวัฒนาการเกี่ยวกับองค์ความรู้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เป็นทวีคูณ การให้เด็กได้เข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและได้มาก โดยผ่านระบบเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะส่งผลต่อ 
คุณภาพนักเรียนและคุณภาพการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 กำาหนดให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการ 
แสวงหาความรู้  
   ในปกีารศกึษา 2553 สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1  
มีโรงเรียนอยู่ในสังกัด จำานวน 146 โรงเรียน มีนักเรียน จำานวน 24,037 คน และ 
ครู จำานวน 1,314 คน โรงเรียนจำานวนมากประสบปัญหาสำาคัญ คือ การขาดครูผู้สอน 
หรือมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกหรือตรงตามความถนัด ขาดแคลนทรัพยากร  
ด้านงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และผลจากการประเมินของ 
สำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่สอง มีโรงเรียน 
หลายโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
   สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ตระหนัก 
และให้ความสำาคญักบัปัญหาดงักล่าว จงึไดห้าแนวทางในการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพ 
การศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีป่ระสบปญัหา จงึไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในโรงเรียน ซึ่งมี  
3 ลักษณะ ได้แก่ 
   1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
    (Distance Learning Television: DLTV)
   2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
    (Digital Video Disc: DVD)
   3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    (Electronics Learning: e-Learning)
   โดยให้โรงเรียนเลือกลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะ และนำาไปใช ้
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามความเหมาะสมกับบริบทของตน
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ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

(Distance Learning Television: DLTV)

   การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

จากโรง เรี ยนวั ง ไกลกังวล อำ า เภอหัวหิน 

จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ ง เป็นโรงเรียน 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอน 

ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อสนอง 

พระบรมรา โชบายของพระบาทสมเด็ จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา 

ตามแนวพระราชดำาริ เศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งยังเป็นแนวทางสำาหรับพัฒนาครู ในแต่ละ 

สาขาวิชาให้มีคุณภาพสูงข้ึนและร่วมมือกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและ 

ในชนบท ถิ่นทุรกันดาร ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน จากการสอนของครูคนเดียวกันและ 

ในเวลาเดียวกัน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเปรียบเสมือนทุกโรงเรียนได้ครูเพิ่มขึ้น 

หรือเรียกว่า “ครูพระราชทาน” จึงเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ 

ผู้สนใจทัว่ไปทีส่ามารถนำามาใชใ้นการพฒันาการบรหิารการศกึษา พฒันาการจดัการเรยีนรู ้

ของครู เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือผู้สนใจ 

ไดเ้ปน็อย่างด ีการจดัการเรยีนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม เป็นการจดัการเรยีนการสอน 

โดยการเปดิรบัสญัญาณออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศันก์ารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

ซ่ึงถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่อง DLTV 1 - DLTV 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่อง DLTV 7 - DLTV 9 ซ่ึงโรงเรียนต่าง ๆ ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศสามารถเปิดรับสัญญาณออกอากาศการจัดการเรียนการสอน 
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ได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเปิดรับสัญญาณได้ตามความต้องการของ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน ถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นระบบ 

การเรียนการสอนแบบซิงโครนัส Synchronous ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอยู่ใน 

เวลาเดียวกัน เป็นแบบเรียลไทม์ เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย 

นำาประเสริฐชัย. 2546)

วัตถุประสงค์

   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

กลุ่มเป้�หม�ย 

   กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง  

และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

ปัจจัยสำ�คัญในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม

   การนำาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

มาใช้ มีปัจจัยสำาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ
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   1. โรงเรียนต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์

   2. ผู้เก่ียวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำาคัญของการจัดการเรียน 

การสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและดำาเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง

   3. นกัเรียนตอ้งเขา้ใจวธิกีารเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

ที่ถูกต้อง มีวินัยในการเรียน มีทักษะพื้นฐานเหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อให้สามารถ 

ปฏิบัติกิจกรรมได้ทันกำาหนดของโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล) 

   4. โรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ 

ชมรายการได้ครบถ้วนตามตารางออกอากาศของโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล)

   โรงเรียนสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

ซ่ึงถา้โรงเรยีนนำาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

มาใช้อย่างถูกต้องจริงจังและต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

และมีคุณภาพตามเป้าหมายของสำานักงานเขตพื้นที่และหลักสูตร
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สิ่งที่ค�ดหวัง

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ภ�พก�รมอบร�งวัลนักเรียนเรียนดีเหรียญทอง

โครงก�รคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร
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แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร

   การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ให้เกิดประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  มีแนวทางดำาเนินการ ดังนี้

1. ก�รเตรียมคว�มพร้อม 

   โรงเรียนดำาเนนิการเตรยีมความพรอ้มด้านต่าง ๆ  กอ่นทีจ่ะจดัการเรยีนการสอน 

ทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนี้

   1.1. ด้�นบุคล�กร

     1) สรา้งความตระหนกัแกบ่คุลากร 

ในโรงเรยีนเพือ่ใหเ้หน็ความจำาเปน็ และความสำาคญั 

ของการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

    2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

ด้านต่าง ๆ  ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

และวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน

     3) พัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างชัดเจน

     4) ประชมุชีแ้จงคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรยีน  เพือ่สรา้ง 

ความเขา้ใจและขอความรว่มมอืในการดำาเนนิงานจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียมให้ประสบความสำาเร็จ
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   1.2  ด้�นอุปกรณ์และสื่อ

     1) จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสม 

กับห้องเรียนและจำานวนนักเรียน กรณีมีจำานวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คน/ห้อง  

โทรทัศน์ควรมีขนาด 21 น้ิว ขึ้นไป และกรณีมีจำานวนนักเรียนมากกว่า 20 คน/ห้อง  

โทรทัศน์ควรมีขนาดไม่ต่ำากว่า 29 นิ้ว

   

     2) ติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน คือ 

ประมาณ 1.50 – 1.60 เมตร ระยะห่างจากนักเรียนแถวหน้าสุดถึงโทรทัศน์ ประมาณ  

2.00 - 3.00 เมตร หรือตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสายตาของนักเรียน 

   1.3  ด้�นเอกส�ร

     1) จัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำาหรับ 

โรงเรียนปลายทางให้เพียงพอ โดยติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ หรือค้นหาจากเว็บไซต ์

(http://www.dlf.ac.th)     

       

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

 



แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV 9 

     2) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลตามความเหมาะสม

     3) กำาหนดการเรียนรู้แ ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับ 

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำาหรับโรงเรียนปลายทาง

     4) จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทางให้สัมพันธ์ 

กับโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้ครูเห็นภาพตลอดแนวและดำาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

     5) จัดทำาตารางสอนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับตารางออกอากาศ 

แต่ละวันจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2. ก�รจัดครูเข้�สอน 

   การจัดชั้นเรียนและจัดครูเข้าสอนต้องจัดให้เหมาะสมกับจำานวนบุคลากร 

ของโรงเรียน กรณีมีครูไม่ครบชั้นเรียน ครู 1 คน อาจต้องกำากับดูแลนักเรียน 2 ห้องเรียน 

ในขณะรับสัญญาณการออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งครูที่รับผิดชอบ 

นักเรียน 2 ห้องเรียนต้องวางแผนการใช้เวลา ควบคุมและให้คำาแนะนำานักเรียน 

อย่างเหมาะสม
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3. กำ�หนดเวล�เรียน

   การกำาหนดเวลาเรียน ควรกำาหนดเวลาเข้าเรียน เลิกเรียนและจัดตาราง 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนตามตาราง 

ออกอากาศจากสถานวีทิยโุทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทยีม การจดัเวลานอกตารางออกอากาศ 

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อใช้จัดกิจกรรมพิเศษหรือ 

ซ่อมเสริมนักเรียน

   ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศของแต่ละชั้น ตั้ งแต่วันจันทร์ถึ งวันศุกร์ 

เริ่มเวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) และ ระหว่าง 

เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

4. ก�รนิเทศ 

   ควรดำาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

5. ก�รสรุปผลและร�ยง�น

   สรุปผลการดำาเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา
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แนวท�งในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  

Learning Television: DLTV) ครูผู้สอนควรดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

   1. ขั้นเตรียมก�รสอน 

    1.1  ศึกษา ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนแต่ละ 

กลุม่สาระการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งเวลาเรยีนของโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

    1.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ กำาหนดการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

เพื่ อพิ จารณาเที ยบ เคี ยงกับผั งม โนทัศน์ และกำ าหนดการ เรี ยนรู้ จ ากคู่ มื อครู  

สอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำาหรับโรงเรียนปลายทาง

    1.3  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

สำาหรับโรงเรยีนปลายทาง แลว้จดัทำาแผนการจัดการเรยีนรู้ของตนเอง โดยระบรุายการสื่อ 

เอกสาร ใบงานที่ต้องเตรียมและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

และหลังรับชมการจัดการเรียนรู้จากรายการที่ออกอากาศแต่ละครั้ง เพื่อให้ครูเห็นภาพ 

ตลอดแนวและดำาเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

    1.4  วางแผนการจัดการในชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนตามตาราง 

ออกอากาศ ดังนี้

      กรณีครูสอน 1 ห้องเรียน สามารถอยู่กำากับช้ันเรียนได้ตลอดเวลา 

ควรเตรียมการสนทนา แนะนำาเพิ่มเติม ทั้งการนำาเข้าสู่บทเรียน การปฏิบัติกิจกรรม 

ระหว่างเรียน และสรุปบทเรียน

      กรณีได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน  

ครูต้องเตรียมมอบหมายงานและชี้แจงขั้นตอนการเรียนทางไกลของนักเรียนแต่ละช้ัน 

ให้นักเรียนเข้าใจ ครูผู้สอนต้องพิจารณาว่าจะไปกำากับการเรียนของนักเรียนชั้นใด เวลาใด 

อย่างไร 
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    1.5  เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่ 

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำาหนดสำาหรับโรงเรียนปลายทาง หรืออาจประยุกต์ 

ตามความเหมาะสมกับท้องถิ่นและความจำาเป็น

    1.6  จัดนักเรียนเข้าเรียนตามตารางออกอากาศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ 

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน กรณีไม่สามารถรับชมรายการออกอากาศ 

ได้ในแต่ละครั้ง ครูต้องจัดกิจกรรมสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน 

    1.7  จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ให้เหมาะสม นักเรียนสามารถมองเห็น 

ได้ชัดเจน ทั่วถึง และตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณของโรงเรียน ด้านการส่งสัญญาณ 

ออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อนถึงเวลา 

ออกอากาศตามตารางเพื่อเตรียมพร้อม

    1.8  จัดสภาพห้องเรียนให้ เหมาะสมเอื้ อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

 

  

   2. ขั้นจัดก�รเรียนก�รสอน

    2.1  ครนูำาเขา้สูบ่ทเรยีน เพือ่เชือ่มโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมแ่กน่กัเรยีน 

ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

    2.2  เปิดรับสัญญาณการออกอากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก 

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและปฏิบัติกิจกรรมตามโรงเรียน 

ต้นทาง 
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    2.3  กำากับ ดูแล สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ครูแนะนำา 

อธิบายเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น กรณีครูต้องสอนมากกว่า 1 ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน 

ควรศึกษากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อวางแผนการใช้เวลา 

ในการหมุนเวียน สับเปลี่ยนการกำากับดูแลห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

   3. ขั้นสรุป

    3.1  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน สาระสำาคัญจากการเรียน 

แต่ละครั้ง

    3.2  ติดตาม ตรวจสอบการทำาแบบฝึกหัด ชิ้นงานของนักเรียนแต่ละคน

   4. ขั้นวัดและประเมินผล

    ดำาเนินการวัดผลและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 

ในแต่ละคร้ัง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าผลการเรียนบรรลุจุดประสงค์ 

การเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด แล้ววิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 

   5. ขั้นบันทึกผลหลังสอน

    ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งหลังการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง 

โดยมีหัวข้อ ดังน้ี ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นที่สอน หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรม 

การเรียนการสอน สรุปผล และบันทึกผลหลังสอน

   6. ขั้นสอนซ่อมเสริม

    ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือ 

นักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
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บทบ�ทของผู้เกี่ยวข้อง

   บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพควรดำาเนินการ ดังนี้

   1. ผู้บริห�รโรงเรียน

    1.1  ศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ 

โรงเรียนวังไกลกังวลและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกัน 

และสัมพันธ์กับระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน

    1.2  ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย

    1.3  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณ และดำาเนินการติดตั้งระบบ 

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    1.4  แต่งตั้งให้ครูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

กับบุคลากรของโรงเรียน โดยเฉพาะกรณีครูไม่ครบชั้นเรียน

    1.5  มอบหมายให้ครูจัดตารางสอน ตารางกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน 

แผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนใหส้มัพนัธก์บัตารางออกอากาศจากสถานวีทิยโุทรทศัน์ 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    1.6  นิเทศ ติดตามการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกผล 

หลังการจัดการเรียนรู้ การจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามตารางออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    1.7  ประเมินผลการดำาเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ผ่านดาวเทียมเป็นรายเดือน รายภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษา รายงานผลผู้เก่ียวข้อง 

ทุกฝ่ายตามความเหมาะสม เพื่อให้ ไ ด้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ ไขหรือพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง

    1.8  ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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   2. ครูผู้สอน 

    2.1  ศึกษา ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของ 

โรงเรียนวังไกลกังวล

    2.2  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ กำาหนดการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

เพื่ อพิ จารณาเที ยบ เคี ยงกับผั งม โนทัศน์ และกำ าหนดการ เรี ยนรู้ จ ากคู่ มื อครู  

สอนทางไกลผ่านดาวเทียม

    2.3  จัดทำาตารางสอนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับตารางออกอากาศ 

แต่ละวันจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

    2.4  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

สำาหรับโรงเรียนปลายทาง แล้วจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองข้ึน โดยระบุ 

รายการสื่อ เอกสาร ใบงานที่ต้องเตรียมและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อน ระหว่าง 

และหลังรับชมรายการการจัดการเรียนรู้จากรายการที่ออกอากาศแต่ละครั้ง เพื่อให้เห็น 

ภาพตลอดแนวและดำาเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

    2.5  วางแผนการจัดการในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียน 

ตามตารางออกอากาศ ดังนี้

      1) กรณีครูสอน 1 ห้องเรียนสามารถอยู่กำากับชั้นเรียนได้ตลอดเวลา 

ควรเตรียมการสนทนา แนะนำาเพิ่มเติม ทั้งการนำาเข้าสู่บทเรียน การปฏิบัติกิจกรรม 

ระหว่างเรียน และสรุปบทเรียน

      2) กรณีได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน  

ครูต้องเตรียมมอบหมายงานและขั้นตอนการเรียนทางไกลของนักเรียนแต่ละชั้น 

ให้นักเรียนเข้าใจ ครูผู้สอนต้องพิจารณาว่าจะไปกำากับการเรียนของนักเรียนชั้นใด  เวลาใด 

อย่างไร 

    2.6  เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที ่

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำาหนด หรืออาจประยุกต์ตามความเหมาะสม 

กับท้องถิ่นและความจำาเป็น
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    2.7  ร่วมจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางและให้นักเรียน 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามตารางออกอากาศแต่ละครั้งอย่างครบถ้วนและ 

ครูต้องอยู่กำากับดูแล แนะนำานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

         

 

    2.8  สรุปสาระสำาคัญในแต่ละครั้งร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรม 

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสิ้นสุดลง

    2.9  วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 

ในแต่ละคร้ัง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าผลการเรียนบรรลุจุดประสงค์ 

การเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด แล้ววิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป

    2.10 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

    2.11 จัดกิจกรรมซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ  เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

    2.12 ดำาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปลายภาค/ปลายปี  

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ 

การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
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   3. นักเรียน  

    3.1  ทำาความเขา้ใจวธิกีารเรยีนรูจ้ากการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมตามที่ครูแนะนำา

    3.2  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

ตามที่ครูมอบหมาย

    3.3  เข้าห้องเรียนตรงเวลาตามที่โรงเรียนกำาหนด

    3.4  ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนพร้อม ๆ กับโรงเรียน 

ต้นทาง 

    3.5  ทำาแบบฝึกหัด ใบงาน หรือตอบคำาถามตามที่ครูโรงเรียนต้นทาง 

มอบหมาย

    3.6  ซกัถามครผููส้อน  ถา้มขีอ้สงสยั  หรอืขอ้คดิเหน็ทีเ่กดิขึน้ขณะจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ 

    3.7  มคีวามซือ่สตัยต์อ่ตนเองและผูอ้ืน่ เมือ่ไดร้บัมอบหมายจากครตูน้ทาง  

ให้ตรวจผลงานตนเอง

    3.8  สรุปสาระสำาคัญที่ได้รับจากการเรียนรู้แต่ละครั้ง 

    3.9  ทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 



แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV 19 

   4. ผู้ปกครอง 

    4.1  รบัทราบและทำาความเขา้ใจระบบ วธิกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนนำามาใช้

    4.2  ตระหนักถึงความสำาคัญ ความจำาเป็น และประโยชน์ของการเรียน 

การสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    4.3  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน 

ของนักเรียนและครู

    4.4  สนบัสนนุ สง่เสรมิ  การจดัหาวสัด ุ อปุกรณ ์ เครือ่งมอืในการรบัสญัญาณ 

จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

    4.5  ติดตาม สอบถามการเรียนของนักเรียน และร่วมมือกับโรงเรียน 

ในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 

อย่างต่อเนื่อง

   5. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

    5.1  กำาหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    5.2  มีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ 

โรงเรียนวังไกลกังวล

    5.3  ให้ความเห็นชอบแผนการดำาเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    5.4  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและ 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน

   6. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

    6.1  กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    6.2  สำารวจความต้องการของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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    6.3  ประชมุชีแ้จงผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถจดัการเรยีน 

การสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    6.4  พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

    6.5  นเิทศ ติดตาม ชว่ยเหลอื สนบัสนนุงบประมาณ โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีน 

การสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    6.6  ประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    6.7  นำาผลการประเมิน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำาเนินงาน

    6.8  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่มี 

ผลการบริหารจัดการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปและข้อเสนอแนะ

   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก 

โรงเรียนวงัไกลกงัวล ในโรงเรยีน มจีดุมุง่หมายเพือ่เอาชนะ และแกป้ญัหาการขาดแคลนคร ู

หรอืครไูมค่รบชัน้ การขาดครสูาขาวชิาเอก และการขาดแคลนทรพัยากร ไดแ้ก ่งบประมาณ 

วสัด ุอปุกรณ ์และส่ือการเรยีนการสอน โดยคาดหวงัผลลพัธสุ์ดท้าย คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ของนักเรียนสูงขึ้น ที่สำาคัญ คือ ให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน  

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการ 

นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

ความคาดหวังที่ตั้งไว้ จะต้องมีเครื่องมือ ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 

ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ 

   - แนวปฏบิตักิารจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  

(Distance Learning Television: DLTV)

   - ความพรอ้มของโรงเรยีน โดยเฉพาะผูบ้รหิารตอ้งมภีาวะผูน้ำาดา้นวชิาการสงู 

สามารถพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ 

เหมาะสมกับบริบทของตน

   - ความพร้อมด้านปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 

สื่อ และการบริหารจัดการ

   - ความพยายามปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง จะสามารถ 

ขจัดปัญหา และก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน จะมีผลทำาให้เกิดกระแสความเชื่อมั่น  

ศรัทธา ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลบัคนืมา  ซึง่การจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมจากโรงเรยีน 

วังไกลกงัวล มจีดุมุง่หมายเพ่ือการแกป้ญัหาครไูมค่รบชัน้เรยีน ขาดแคลนครใูนสาขาวชิาเอก 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐาน 

ใกล้เคียงกัน
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ข้อเสนอแนะ

   การจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ DLTV เปน็เรือ่งใหมจ่งึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ 

เชงิวทิยาศาสตร์ใหไ้ดข้้อเทจ็จรงิเชงิประจกัษแ์ละเกดิผลในการยกระดบัคณุภาพผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนให้สูงขึ้น ควรดำาเนินการในประเด็นอื่นเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย ได้แก่ 

   1. โรงเรียนที่มีความต้องการจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  DLTV  

ควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

   2. โรงเรยีนควรประยกุต์ปรับเปลีย่นกจิกรรมและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องใหส้อดคลอ้ง 

กับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน

   3. โรงเรียนควรดำาเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อ DLTV การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้

สื่อ DLTV เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

   4. โรงเรียนมีการพัฒนาหรือยกระดับ เพ่ือสู่ความเป็นเลิศและเป็นโรงเรียน 

เข้มแขง็ โดยโรงเรยีนไมจ่ำาเปน็ตอ้งลองผดิลองถกู อาจเรยีนรู ้Best Practices จากโรงเรยีน 

หรือหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ หรือทำา Benchmarking จากหน่วยงานทางการศึกษา 

หน่วยงานเอกชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ดีแล้ว

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

   ปจัจยัสำาคญัทีจ่ะทำาใหก้ารจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ DLTV ประสบความสำาเรจ็ 

คือ

    1. สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ควรใหก้ารสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน 

โดยใช้สื่อ DLTV อย่างจริงจังต่อเนื่อง

    2. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ 

เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ได้ประสบผลสำาเร็จ

    3. โรงเรียนที่มีความสนใจในการนำาสื่อ DLTV มาใช้ ควรศึกษาหาความรู้ 

จากโรงเรียนที่เป็นต้นแบบให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการดำาเนินงาน 
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    4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำาด้วยความมุ่งมั่น โดยบริหารจัดการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน

    5. ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือครูในโรงเรียนดำาเนินการ 

นเิทศ ตดิตาม การจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ DLTV เปน็ประจำาในลกัษณะกลัยาณมติร 

    6. ผู้บริหารโรงเรียนต้องสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และสื่อ DLTV  

ตลอดจนอำานวยความสะดวกให้การใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    7. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

    8. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าและวางแผนอย่างเป็นระบบทุกข้ันตอน 

รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

    9. ควรมีโทรทัศน์และอุปกรณ์ สำารองไว้อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อทดแทนได้ 

อย่างต่อเนื่อง เมื่อเครื่องเดิมชำารุดเสียหาย

   10. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรใหก้ารสนบัสนนุการจดัการเรยีน 

การสอนโดยใช้สื่อ DLTV อย่างจริงจัง 

   11. บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายตระหนักและเห็นความสำาคัญ ตลอดจนให้ความ 

ร่วมมือดำาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
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พิธีเปิด

“โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอน

ด้วยเทคโนโลยีก�รศึกษ�ท�งไกลเฉลิมพระเกียรติ”

ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี เขต 1
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ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนา 

คุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ” 

พรอ้มกบัไดม้อบเกยีรตบิตัรใหแ้ก ่นายอนสุรณ ์ ฟเูจรญิ และหนว่ยงานทีส่นบัสนนุโครงการ 

ซ่ึงมีนายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้บริหารสถานศึกษา 

ร่วมพิธี
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นางสาวสุพรรษา  ภู่แก้ว ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี                                 



คณะผู้จัดทำ� (ต่อ)

คณะบรรณ�ธิก�รกิจ 

นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายสุรพล  จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายยงยุทธ์  ยืนยงค์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายพงษ์กฤตย์  นามปพนอังกูร  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายอธิคม  ลาพร    รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายประพันธ์  สุดโต รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายนิคม  สุขศรีดา     รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายเกรียงไกร  โกพัฒน์ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายจำาลอง  บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางดุษฎี  ยืนยงค์    ศึกษานิเทศก์  

นายมนู  สมบูรณ์เหลือ ศึกษานิเทศก์

นางสุวิมล  อิงคะประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์

นายเชษฐ์  ผิวลออ ศึกษานิเทศก์    

นายไพฑูรย์  สุขสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ 

นายพยัพ  สาธุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ 

นายกิตติพศ  ศิริสูตร ศึกษานิเทศก์

นางสาววรรณี  ไทยานันท์ ศึกษานิเทศก์    

นางอภัสรา  นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์

นางจิราธร  สามารถ ศึกษานิเทศก์

   



คณะผู้จัดทำ� (ต่อ)

คณะบรรณ�ธิก�รกิจ (ต่อ)

นายเฉลิมศักดิ์  จิตถนอม ศึกษานิเทศก์

นางเกสรา  อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์    

นางดวงทิพย์  เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์

นายภัทรวัตฐ์  ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์    

นางสาวสุคนธ์ทิพ  สำาเนียงดี ศึกษานิเทศก์

นางสุกัญญา  สะอาดดี      นักทรัพยากรบุคคล

นางจารุวรรณ  รัตภาสกร   นักทรัพยากรบุคคล

ปก   

นายนพธีร์รัฐ  พันธุ์หงษ์  ครู ร.ร.วัดสวนแตง 

รูปเล่ม  

นางดุษฎี  ยืนยงค์            ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุกัญญา  พลนิกร  นักประชาสัมพันธ์

นางสาวภูษณิศา  หงษ์โต    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนพธีร์รัฐ  พันธุ์หงษ์  ครู ร.ร.วัดสวนแตง 

นางสาวเสาวลักษณ์  เชื้อขำา เจ้าหน้าที่ธุรการ




