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คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 



1. ความเป็นมา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ที่ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ สามารถน าไปใช้จัดการเรยีนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ให้ครูผู้สอนปลายทางสามารถเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น  76  โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  แต่ละโรงเรียนมีบริบทของการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้
มาตรฐานครูผู้สอนปลายทางจะต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครั้งทุกวิชา อย่างน้อย 3 วันก่อนท าการสอน 
เพ่ือศึกษาการสอนของครูโรงเรียนต้นทาง ดาวน์โหลดแบบฝึก ใบงานให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมพร้อมกับ
นักเรียนโรงเรียนต้นทาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท าคู่มือ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  - 

2. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ไปนิเทศครูผู้สอนได้ 

3. ขอบเขตของงาน 

ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

4. Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 
 
 

1 • ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th   

2 • เลือกเมนู “ชมล่วงหน้า” 

3 • เลือกระดับชั้นที่สอน 

4 • เลือกวิชา 

5 • สอนตามตารางการออกอากาศ  

6 • สรุปท้ายบทเรียน 

7 • บันทึกผลหลังสอน  

8 • สอนซ่อมเสริม 

http://www.dltv.ac.th/
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 1  ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th   

 
 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู “ชมล่วงหน้า” 
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ขั้นตอนที่ 3  เลือกระดับชั้นที่สอน 

 
 

ขั้นตอนที่ 4  เลือกวิชา 
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4.1  ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลด  ก าหนดการรายชั่วโมงก่อน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งเทอม 
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4.2 เลือกเรื่องที่จะเตรียมการสอน เช่น เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my 
Family เรื่อง My Wonderful Family 

 
 
4.3 ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานประกอบการสอน 
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4.4 ศึกษาแผนการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด 

     ค าศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
   ต1.1ป.4/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะนา (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
   ต1.1ป.4/2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค ข้อความง่าย ๆ และบท
พูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน 
   ต1.1ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
   ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
   ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. ออกเสียงค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้ 
   2. สะกดค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้ 
   3. บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านได้ 
   4. ฟังข้อความแล้วเลือกภาพที่ตรงกับท่ีฟังได้ 
   5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลได้ 
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การวัดผลและประเมินผล 

   1 ประเมินการสนทนา 
   2 ประเมินการพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   3 ตรวจใบงาน 
   4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
   5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต 

4.5 ชมวิดีโอการสอน สามารถสไลด์ดูซ้ าได้ สามารถขยายให้เต็มจอได้ การศึกษาการ
สอนของครูต้นทางล่วงหน้า ช่วยให้ครูผู้สอนปลายทางได้ช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้
พร้อมกับต้นทางได้เป็นอย่างดี 
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ขั้นตอนที่  5   สอนตามตารางการออกอากาศ 
ครูปลายทางสอนตามตารางสอนของโรงเรียนต้นทางตามการออกอากาศ ก ากับ ส่งเสริมการ

เรียนของนักเรียนให้เรียนรู้ และปฏิบัติตามโรงเรียนต้นทาง พร้อมทั้งวัดผลและประเมินผลไปด้วย ซึ่งใน
ชั่วโมงนี้ อาจจะประเมินได้ 3 ข้อ 

   1 ประเมินการสนทนา 
   2 ประเมินการพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   3 ตรวจใบงาน 
   4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
   5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต 

 

ขั้นตอนที่ 6  สรุปท้ายบทเรียน   

           ครูปลายทางต้องสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับนักเรียนอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน 

ขั้นตอนที่ 7  บันทึกผลหลังสอน 
           ครูปลายทางต้องบันทึกผลหลังสอน จากการสังเกตข้อ 1 ข้อ 4 และการตรวจใบงาน  
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ขั้นตอนที่ 8  สอนซ่อมเสริม 
           หากพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน สามารถสอนซ่อมเสริมโดยเปิดวีดิโอการสอนที่
คุณครูได้ศึกษาล่วงหน้าให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกครั้งได้ 

8. เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
สภาพปัจจุบันการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การเตรียมการก่อนการสอน 
1. จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 
2. ตรวจสอบสัญญาณแพร่ภาพการสอน
ของโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน และ
เครื่องมือการวัดและประเมินผล ที่
สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง ล่วงหน้าจาก
เว็บไซต์ www.dltv.ac.th (ครูต้องดาวน์
โหลดทุกอย่างเอง ไม่มีคู่มือแจกให้เหมือน
เมื่อก่อนแล้ว) 
4. มีการท าความเข้าใจให้กับนักเรียนใน
การเรียนรู้กับ DLTV 

ตารางสอน 
แผนจัดการเรียนรู้ 
สื่อ แบบฝึก ใบงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

  

2. การจัดการเรียนการสอนของครู
ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนที่
สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 
2. กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ 
หรือเนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่
ละชั่วโมง 
3. ร่วมกับนักเรียนในการสรุปความรู้หลัง
จบบทเรียน 
4. มีการมอบหมายงานเพ่ือการเรียนใน
ชั่วโมงต่อไป 
5. ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้
นักเรียนปรับปรุงแก้ไข 
6. บันทึกผลหลังสอน 

ตารางสอน 
แผนจัดการเรียนรู้ 
ผลงาน/ชิ้นงานของ นร. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

  

3. การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผล
ระหว่างเรียน และการวัดผลหลังเรียน 

แผนจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลงาน/ชิ้นงานของ นร. 

  

http://www.dltv.ac.th/


สภาพปัจจุบันการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. มีการวิเคราะห์ผลการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

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

4. การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
1. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. สอนซ่อมนอกตารางการออกอากาศ
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
3. สอนเสริม หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 

ตารางการสอนซ่อมเสริม 
บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม 
ผลงาน/ชิ้นงานของ นร. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

  

 

9. แหล่งอ้างอิง 

        9.1  “แนวทางการด าเนินงานจัดกาเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2561 

        9.2 เว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.dltv.ac.th 

10. ผู้จัดท า  

         นางสาวกาญจนา  คูทิพย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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