
คาํแนะนําสําหรับผูปกครอง 

ในการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV  

ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณโควิด-19 

ระดับปฐมวัย 

1. ผูปกครองชมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตัวอยางการจัดกิจกรรม หรือรวมทํากิจกรรม 

กับบุตรหลานไปพรอม ๆ กับครูหองเรียนตนทาง (อาจชวยเตรียมวัสดุอุปกรณที่พอจะหาไดภายใน

บาน เชน กระดาษ ดินน้ํามัน กาว กรรไกร หรือวัสดุรีไซเคิลมาใชในกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนตน) 

ชวงเวลา 

ชมสด : 08.30 – 11.30 น. 

ชมยอนหลัง : (รอบที่ 1) 13.00 น. เปนตนไป 

                 (รอบที่ 2) 15.30 น. เปนตนไป 

ชมไดทุกเวลา 

ชั้น 
ทีวีดาวเทียม Ku Band 

(จานทึบ) 

ดิจิทัลทีวี 

(Digital TV)  www.dltv.ac.th 

 แอปพลิเคชัน DLTV 

 ยูทูป DLTV 

อนุบาล 1 (DLTV 10) หมายเลข 195 หมายเลข 37 

อนุบาล 2 (DLTV 11) หมายเลข 196 หมายเลข 38 

อนุบาล 3 (DLTV 12) หมายเลข 197 หมายเลข 39 
 

ชมทาง  

ทีวีดาวเทียม หรือ ดิจิทัลทีวี 

ชมออนไลน www.dltv.ac.th 

แอปพลิเคชัน DLTV และยูทูป DLTV 

ชวงเวลา กิจกรรม จุดเนนพัฒนาดาน 

เลือกชมไดตามความสนใจ 

 

08.40 – 09.00 น. เคลื่อนไหวและจังหวะ 
รางกาย อารมณ-จิตใจ ภาษา 

ความคดิสรางสรรคและสุนทรีย 

09.00 – 09.30 น. เสรมิประสบการณ สติปญญาและภาษา 

09.30 – 10.30 น. ศิลปะ สรางสรรค 
อารมณ-จิตใจ  สังคมนิสัย  

และความคิดสรางสรรค 

10.15 – 11.00 น. เลนตามมุม 
สังคมนิสัย การเลนสรางสรรค  

และการเลนอิสระ 
 

2. สิ่งท่ีผูปกครองสามารถทําไดเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการใหบุตรหลานระดับปฐมวัย เชน 

 ใหชวยทํางานบานงาย ๆ เชน กวาดบาน ถูบาน พับผา เก็บของเลน เปนตน 

 ใหเลนอิสระกลางแจง เชน เลนดิน การออกกําลังกาย เลนทราย เลนเกมละเลนงายๆ 

 จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ใหเด็กมีสุขอนามัยที่ดี 

 ฝกการจัดแบงเวลาทํากิจกรรม เลน และพักผอนใหเหมาะสม 

 ผูปกครองจัดหานิทานหรืออานหนังสือใหฟงทุกวันกอนนอน 

3. สังเกตพฤติกรรม สนทนาและใหกําลังใจ ใหบุตรหลานสนุก มีความสุขในการเรียนรู 

4. หากมีขอสงสัย สอบถามไดที่ครูประจําชั้น หรือครูที่มาเย่ียมบานตามชองทางการสื่อสาร 

ที่แตละโรงเรียนกําหนด 

 

Pang Pornpun


อมรรัตน์ ไชยพิมพ์


Pang Pornpun


อมรรัตน์ ไชยพิมพ์


DistanceLearning Television


สิงห์คม ทวีศักดิ์




ระดับประถมศึกษา 
1. ผูปกครองจัดใหบุตรหลานเรียนและทํากิจกรรมไปพรอมกับหองเรียนตนทาง ตามตารางเวลาท่ีออกอากาศ

ดานลางนี้ 

ชวงเวลา 

ชมสด : 08.30 – 13.30 น. 

ชมยอนหลัง : (รอบที่ 1) 14.30 น. เปนตนไป 

                 (รอบท่ี 2) 20.30 น. เปนตนไป 

ชมไดทุกเวลา 

ชั้น 
ทีวีดาวเทียม Ku Band 

(จานทึบ) 
ดิจิทัลทีวี 

 www.dltv.ac.th 

 แอปพลิเคชัน DLTV 

 ยูทูป DLTV 

 

ประถมศึกษาปท่ี 1 (DLTV 1) หมายเลข 186 หมายเลข 40 

ประถมศึกษาปท่ี 2 (DLTV 2) หมายเลข 187 หมายเลข 41 

ประถมศึกษาปที่ 3 (DLTV 3) หมายเลข 188 หมายเลข 42 

ประถมศึกษาปท่ี 4 (DLTV 4) หมายเลข 189 หมายเลข 43 

ประถมศึกษาปท่ี 5 (DLTV 5) หมายเลข 190 หมายเลข 44 

ประถมศึกษาปที่ 6 (DLTV 6) หมายเลข 191 หมายเลข 45 
 

2. สิ่งท่ีผูปกครองสามารถสงเสริมและดูแลชวยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน 

2.1 กอนเรียน 

 ชวยกระตุนเตือนใหเปดรายการเรียนการสอน เมื่อถึงเวลา โดยเฉพาะรายวิชาที่ 

ใสเครื่องหมายดอกจัน ( * ) ไวท่ีตารางออกอากาศ 

 จัดเตรียมหนังสือเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียนรูท่ีครูนํามาให 

 สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานใหเห็นความสําคัญของการเรียน 

2.2 ระหวางเรียน 

 จัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาดปลอดภัยเพ่ือใหเด็กมีสมาธิในการเรียน 

 ควรใหบุตรหลานสนใจเรียนในชวงเวลา 20 – 30 นาทีแรก เนื่องจากเปนชวงการทบทวนความรู

เดิมและสอนเนื้อหาใหม สวนในชวงเวลาท่ีเหลือเปนกิจกรรมที่ครูผูสอนใหนักเรียนทํากิจกรรมเดี่ยว 

กลุม หรือจับคูใน  การคิดตอบคาํถาม ทําแบบฝกหัด คนควา สรุปความรู ที่บุตรหลานของทานอาจ

เรียนรูการคิดหาคําตอบ รวมกับนักเรียนในรายการสอนน้ันๆ หรือเลือกที่จะฝกทําแบบฝกหัดดวย

ตนเองก็ได 
 สงเสริมใหบุตรหลานคิด และทํากิจกรรมตามความสามารถ หากบุตรหลานมีความเหนื่อยลา  

ควรใหหยุดพักสายตาหรือด่ืมน้ํา 

2.3 หลังเรียน 

 ชวยกระตุนเตือนใหทําแบบฝกหัด ใบงานที่ครูนํามาให 

 เวลาวางใหชวยทํางานบานงาย ๆ เชน กวาดบาน ถูบาน ลางจาน พับผา เปนตน 

 ใหเลนอิสระกลางแจง เชน กายบริหารงายๆ เลนการละเลน  ปลูกผักสวนครัว 

 ผูปกครองอานหนังสือใหฟง หรือจัดเวลาใหบุตรหลานอานหนังสือ หรือทบทวนสิ่งท่ีเรียนในแตละ

วันดวยกันทุกวันกอนนอน 

 ใหกําลังใจ และสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน เพ่ือนําไปพูดคุยกับครูประจําช้ันที่มาเย่ียมบาน 

3. หากมีขอสงสัย สอบถามไดท่ีครูประจําช้ัน หรือครูท่ีมาเย่ียมบานตามชองทางการส่ือสาร 

ที่แตละโรงเรียนกําหนด 



ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1. ผูปกครองจัดใหบุตรหลานเรียนและทํากิจกรรมไปพรอมกับหองเรียนตนทาง ตามตารางเวลาที่

ออกอากาศดานลางนี้ 

ชวงเวลา 

ชมสด : 08.30 – 13.30 น. 

ชมยอนหลัง : (รอบท่ี 1) 14.30 น. เปนตนไป 

                 (รอบที่ 2) 20.30 น. เปนตนไป 

ชมไดทุกเวลา 

ชั้น 
ทีวีดาวเทียม Ku Band 

(จานทึบ) 
ดิจิทัลทีวี  www.dltv.ac.th 

 แอปพลิเคชัน DLTV 

 ยูทูป DLTV 

 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 (DLTV 7) หมายเลข 192 หมายเลข 46 

มัธยมศึกษาปที่ 2 (DLTV 8) หมายเลข 193 หมายเลข 47 

มัธยมศึกษาปที่ 3 (DLTV 9) หมายเลข 194 หมายเลข 48 

 

2. สิ่งท่ีผูปกครองสามารถสงเสริมและดูแลชวยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน 

 ชวยกระตุนเตือนใหเปดรายการเรียนการสอน เมื่อถึงเวลา โดยเฉพาะรายวิชาที่ 

ใสเครื่องหมายดอกจัน ( * ) ไวที่ตารางออกอากาศ 

 จัดเวลาในการเรียนแตละวัน / แตละวิชาใหเหมาะสม หากสังเกตเห็นบุตรหลานไมสนใจ

เรยีนหรือเหนื่อยลาควรใหหยุดพักสายตาหรือดื่มน้ํา 

 ควรใหบุตรหลานสนใจเรียนในชวงเวลา 20 – 30 นาทีแรก เนื่องจากเปนชวงการทบทวน

ความรูเดมิและสอนเนื้อหาใหม 

     สวนในชวงเวลาที่เหลือเปนกิจกรรมที่ครูผูสอนใหนักเรียนทํากิจกรรมเดี่ยว กลุม หรือ

จับคูใน  การคดิตอบคําถาม ทําแบบฝกหัด คนควา สรุปความรู ที่บุตรหลานของทานอาจ

เรยีนรูการคิดหาคําตอบ รวมกับนักเรียนในรายการสอนนั้นๆ หรือหรือเลือกที่จะฝกทํา

แบบฝกหัดดวยตนเองก็ได 
 ชวยกระตุนเตือนใหทําแบบฝกหัด ใบงานที่ครูนํามาให 

 เวลาวางใหออกกําลังกายหรือทํางานอดิเรกท่ีเปนประโยชน หรือชวยทํางานบานงาย ๆ  

ที่เหมาะสมกับวัยและเพศ เชน กวาดบาน ถูบาน ลางจาน เปนตน 

 ผูปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือรวมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางหรือการดูซ้ํา

กรณีตองทบทวนความเขาใจ 

3. ใหกําลังใจ และสังเกตพฤตกรรม ใหบุตรหลานสนุก มีความสุขในการเรียนรู 

4. หากมีขอสงสัย สอบถามไดที่ครูประจําชั้น หรือครูที่มาเย่ียมบานตามชองทางการสื่อสาร 

ที่แตละโรงเรียนกําหนด 

 

 

 

 



--- Reference --- 
 

แนวทางการเรียนการสอน  

ในสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
ที่มา: สรุปจากการฟงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯ ของสพฐ. เม่ือวันที่ 7 พ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจและการเตรียมความพรอมของครู 

 
 

 


