
ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)

ชว่งเวลาปรบัพื�นฐาน
เพื�อประเมนิการเขา้ถึงระบบ

การจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาํหรบัครู

7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ C-Band 
(จานโปรง่) ชอ่ง 346-348

Mobile Application : DLTV

www.youtube.com

www.dltv.ac.th (DLTV 7-9)

การจดัการเรยีนการสอน มูลนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกอากาศซํ�า วนัละ 2 รอบ
เสาร ์= rerun จนัทร ์อังคาร พุธ
อาทิตย ์= rerun พฤหสับด ีศุกร ์ 

ทบทวนขอ้มูลจากระบบดแูลชว่ยเหลือ และ DMC
ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ดาวนโ์หลดและศึกษาแผน/ใบงานล่วงหน้า
สาํรวจขอ้มูลนกัเรยีนรายบุคคลตามระดบัความ
สามารถในการเรยีนที�บา้น
เตรยีมแผนการสอน เอกสาร และใบงาน
เยี�ยมบา้นนักเรยีนใหค้รบทกุคน ใหคํ้าแนะนาํ

     ผูป้กครองถึงแนวทางการปฎิบติั สรา้งความ
     รว่มมอืกับผูป้กครอง และรบั-สง่เอกสารการเรยีน

18 - 31 พฤษภาคม 2563

กรณไีมส่ามารถเรยีนที�บา้นได้
ทั�ง 7 ชอ่งทาง

กรณเีรยีนที�บา้นได้

 การรับชมตองคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียนและถือวาการจัดการเรียนการสอนทางไกล เปนชองทางสนับสนุนเทาน้ันไมสามารถใชทดแทนการเรียนการสอนไดท้ังหมด

โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ สพป.ปราจนีบุร ีเขต 2 

www.deep.go.th

ทบทวนขอ้มูลจากระบบดแูลชว่ยเหลือ และ DMC
ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ดาวนโ์หลดและศึกษาแผน/ใบงานล่วงหน้า
ศึกษาชอ่งทางการเรยีนรูที้�บา้นและวธิใีชง้าน
สาํรวจความพรอ้มของนกัเรยีนและผูป้กครอง
เยี�ยมบา้นนกัเรยีนใหค้รบทกุคน และรบั-สง่
เอกสารการเรยีน
สรา้งความเขา้ใจกับผูป้กครองถึงเหตผุลที�ต้อง
ปรบัพื�นฐาน New Normal อธบิายเอกสารและ
วางแผนรว่มกันกับผูป้กครอง



ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)

ศึกษาแผนการสอน ใบงาน เตรยีมเอกสาร และ
ศึกษาการเรยีนการสอนล่วงหนา้
จดัทําและจดัสง่เอกสารการจดัการเรยีนรู ้
ออกเยี�ยมบา้น เพื�อพูดคยุใหคํ้าปรกึษาผูป้กครอง
และรบั-สง่เอกสาร อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครั�ง
วเิคราะหผ์ลการจดัการเรยีนการสอนทางไกล 

ออกแบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนของ
นกัเรยีนรายบุคคล
รว่มมอืกับผูป้กครองหาแนวทางแก้ไขการจดั

     การเยี�ยมบา้นและป�ญหา มาทบทวน ปรบัปรุงแก้ไข

     การเรยีนรู ้

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาํหรบัครู

7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ C-Band 
(จานโปรง่) ชอ่ง 346-348

Mobile Application : DLTV

www.youtube.com

www.dltv.ac.th (DLTV 7-9)

การจดัการเรยีนการสอน มูลนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกอากาศซํ�า วนัละ 2 รอบ
เสาร ์= rerun จนัทร ์อังคาร พุธ
อาทิตย ์= rerun พฤหสับด ีศุกร ์ 

กรณไีมส่ามารถเรยีนที�บา้นได้
ทั�ง 7 ชอ่งทาง

กรณเีรยีนที�บา้นได้

 การรับชมตองคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียนและถือวาการจัดการเรียนการสอนทางไกล เปนชองทางสนับสนุนเทาน้ันไมสามารถใชทดแทนการเรียนการสอนไดท้ังหมด

โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ สพป.ปราจนีบุร ีเขต 2 

www.deep.go.th

การจดัการเรยีนการสอนทางไกล
เพื�อประเมนิความเขา้ใจในการเรยีน
ตามมาตรการที�สว่นกลางจดัให้

1 - 30 มถินุายน 2563
ศึกษาแผนการสอน ใบงาน เตรยีมเอกสาร และ
ศึกษาการเรยีนการสอนล่วงหนา้
จดัทําและจดัสง่เอกสารการจดัการเรยีนรู ้
ออกเยี�ยมบา้น เพื�อพูดคยุใหคํ้าปรกึษาผูป้กครอง
และรบั-สง่เอกสาร อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครั�ง
วเิคราะหผ์ลการจดัการเรยีนการสอนทางไกล 

ออกแบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนของ
นกัเรยีนรายบุคคล
รว่มมอืกับผูป้กครองหาแนวทางแก้ไขการจดั

     การเยี�ยมบา้นและป�ญหา มาทบทวน ปรบัปรงุแก้ไข

     การเรยีนรู ้



ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาํหรบัครู

7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ C-Band 
(จานโปรง่) ชอ่ง 346-348

Mobile Application : DLTV

www.youtube.com

www.dltv.ac.th (DLTV 7-9)

การจดัการเรยีนการสอน มูลนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกอากาศซํ�า วนัละ 2 รอบ
เสาร ์= rerun จนัทร ์อังคาร พุธ
อาทิตย ์= rerun พฤหสับด ีศุกร ์ 

กรณไีมส่ามารถเรยีนที�บา้นได้
ทั�ง 7 ชอ่งทาง

กรณเีรยีนที�บา้นได้

 

โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ สพป.ปราจนีบุร ีเขต 2 

www.deep.go.th

กรณจีดัการเรยีนการสอน
ที�โรงเรยีนได้
การเรยีนแบบ

Social distancing / New Normal

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหากมีจํานวนนักเรียนนอยและมีพ้ืนท่ีเพียงพอจัดการเรียนการสอนตามปกติได

ทบทวนขอ้มูลจากระบบดแูลชว่ยเหลือ และ DMC
ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ดาวนโ์หลดและศึกษาแผน/ใบงานล่วงหนา้
ศึกษาชอ่งทางการเรยีนรูที้�บา้นและวธิใีชง้าน
สาํรวจขอ้มูลนกัเรยีน เพื�อเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการ
จดัการเรยีนการสอนทางไกลผา่นชอ่งทางเรยีนที�บา้นและ
แบง่กลุ่มสลับมาโรงเรยีน
ออกเยี�ยมบา้นนกัเรยีน เพื�อพูดคยุใหคํ้าปรกึษา และรบั-สง่
เอกสาร/ใบงาน อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครั�ง
วางแผนรว่มกับผูป้กครองในการจดัการเรยีนการสอน 

วเิคราะหผ์ลการจดัการเรยีนการสอนทางไกล การเยี�ยมบา้น
และป�ญหา มาทบทวน ปรบัปรงุแก้ไขของนกัเรยีนรายบุคคล
ออกแบบการวดัและประเมนิผลการเรยีน รว่มกับผูป้กครอง
ประเมนิผลนกัเรยีนรายบุคคล
รว่มมอืกับผูป้กครองหาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

     การสง่งาน และการบา้น

ทบทวนขอ้มูลจากระบบดแูลชว่ยเหลือ และ DMC
ศึกษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ดาวนโ์หลดและศึกษาแผน/ใบงานล่วงหนา้
จดัใหน้กัเรยีนมาโรงเรยีน โดยต้องปฏิบติัตามแบบ Social
distancing
ออกเยี�ยมบา้นนักเรยีน เพื�อพูดคยุใหคํ้าปรกึษา และรบั-สง่
เอกสาร/ใบงาน อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครั�ง
วางแผนรว่มกับผูป้กครองในการจดัการเรยีนการสอน 

วเิคราะหผ์ลการจดัการเรยีนการสอนทางไกล การเยี�ยมบา้น
และป�ญหา มาทบทวน ปรบัปรงุแก้ไขของนกัเรยีนรายบุคคล
ออกแบบการวดัและประเมนิผลการเรยีน รว่มกับผูป้กครอง
ประเมนิผลนกัเรยีนรายบุคคล
รว่มมอืกับผูป้กครองหาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

     การสง่งาน และการบา้น



ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)

ชว่งเวลาปรบัพื�นฐาน
เพื�อประเมนิการเขา้ถึงระบบ

การจดัการเรยีนการสอนทางไกล

รบัการตรวยเยี�ยมบา้นจากครู
สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูที้�บา้นตามศักยภาพ
และบรบิทของครอบครวั
กระตุ้นนกัเรยีน เตรยีมชอ่งทางในการเรยีนที�บา้น
เตรยีมเอกสาร ใบงานต่าง ๆ และรายงานตัวกับ
ครผูา่นชอ่งทางการสื�อสาร
เขา้รว่มชอ่งทางการสื�อสารกับครู
รบั-สง่แฟ�มงานนกัเรยีน
รว่มมอืกับครูหาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาํหรบัผูป้กครอง

7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ C-Band 
(จานโปรง่) ชอ่ง 346-348

Mobile Application : DLTV

www.youtube.com

www.dltv.ac.th (DLTV 7-9)

การจดัการเรยีนการสอน มูลนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกอากาศซํ�า วนัละ 2 รอบ
เสาร ์= rerun จนัทร ์อังคาร พุธ
อาทิตย ์= rerun พฤหสับด ีศุกร ์ 

18 - 31 พฤษภาคม 2563

กรณไีมส่ามารถเรยีนที�บา้นได้
ทั�ง 7 ชอ่งทาง

กรณเีรยีนที�บา้นได้

 การรับชมตองคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียนและถือวาการจัดการเรียนการสอนทางไกล เปนชองทางสนับสนุนเทาน้ันไมสามารถใชทดแทนการเรียนการสอนไดท้ังหมด

โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ สพป.ปราจนีบุร ีเขต 2 

www.deep.go.th

รบัการตรวยเยี�ยมบา้นจากครู
สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูที้�บา้นตามศักยภาพ
และบรบิทของครอบครวั
กระตุ้นนกัเรยีนในการเรยีน ทําการบา้น/ใบงาน
ตามที�ครนูดัหมาย
เขา้รว่มชอ่งทางการสื�อสารกับครู
รบั-สง่แฟ�มงานนกัเรยีน
รว่มมอืกับครหูาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้



ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)

สนบัสนนุนกัเรยีนในการเรยีนผา่นชอ่งทางการ
เรยีนทางไกลต่าง ๆ ตามศักยภาพและบรบิทของ
ครอบครวั
กรณผีูป้กครองสามารถชว่ยจดัการเรยีนการสอน
ทางไกลได ้ใหว้างแผนการเรยีนรูร้ว่มกับครู
ตรวจสอบ ติดตามการเรยีนรู ้และรบั-สง่แฟ�มงาน
รว่มกับครปูระเมนิผลการเรยีนของนักเรยีน
รว่มมอืกับครูหาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สาํหรบัผูป้กครอง

7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ C-Band 
(จานโปรง่) ชอ่ง 346-348

Mobile Application : DLTV

www.youtube.com

www.dltv.ac.th (DLTV 7-9)

การจดัการเรยีนการสอน มูลนธิกิารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ออกอากาศซํ�า วนัละ 2 รอบ
เสาร ์= rerun จนัทร ์อังคาร พุธ
อาทิตย ์= rerun พฤหสับด ีศุกร ์ 

กรณไีมส่ามารถเรยีนที�บา้นได้
ทั�ง 7 ชอ่งทาง

กรณเีรยีนที�บา้นได้

 การรับชมตองคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียนและถือวาการจัดการเรียนการสอนทางไกล เปนชองทางสนับสนุนเทาน้ันไมสามารถใชทดแทนการเรียนการสอนไดท้ังหมด

โรงเรยีนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ สพป.ปราจนีบุร ีเขต 2 

www.deep.go.th

การจดัการเรยีนการสอนทางไกล
เพื�อประเมนิความเขา้ใจในการเรยีน
ตามมาตรการที�สว่นกลางจดัให้

1 - 30 มถินุายน 2563 สนบัสนนุนกัเรยีนในการเรยีนตามศักยภาพและ
บรบิทของครอบครวั
กรณผีูป้กครองสามารถชว่ยจดัการเรยีนการสอน
ทางไกลได ้ใหว้างแผนการเรยีนรูร้ว่มกับครู
ตรวจสอบ ติดตามการเรยีนรู ้และรบั-สง่แฟ�มงาน
รว่มกับครปูระเมนิผลการเรยีนของนักเรยีน
รว่มมอืกับครหูาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้



ทีวดีจิทัิลชอ่ง 46-48 ทีวผีา่นดาวเทียมระบบ KU-Band 
(จานทึบ) ชอ่ง 192-194

วนัละ 2 ชั�วโมง 30 นาที

ที�มา: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทางไกล

ชอ่งทางการเรยีนที�บา้น (Learn from home)
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กรณจีดัการเรยีนการสอน
ที�โรงเรยีนได้
การเรยีนแบบ

Social distancing / New Normal

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหากมีจํานวนนักเรียนนอยและมีพ้ืนท่ีเพียงพอจัดการเรียนการสอนตามปกติได

รบัการตรวจเยี�ยมบา้นจากครู
สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูที้�บา้นตามศักยภาพ

กระตุ้นนกัเรยีน เตรยีมชอ่งทางในการเรยีนที�บา้น
เตรยีมเอกสาร/ใบงาน และรายงานตัวกับครู
เขา้รว่มชอ่งทางการสื�อสารกับครู
ตรวจสอบ ติดตามการเรยีนรูข้องนักเรยีน และ

รว่มกับครปูระเมนิผลการเรยีน
รว่มมอืกับครูหาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

     และบรบิทของครอบครวั

     รบั-สง่แฟ�มงานนกัเรยีน

รบัการตรวจเยี�ยมบา้นจากครู
สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูที้�บา้นตามศักยภาพ

กระตุ้นนกัเรยีนในการเรยีน ทําการบา้น ใบงาน

เขา้รว่มชอ่งทางการสื�อสารกับครู
รบั-สง่แฟ�มงานนกัเรยีนและสื�อสารกับครู
รว่มกับครปูระเมนิผลการเรยีน
รว่มมอืกับครหูาแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู ้

     และบรบิทของครอบครวั

     ตามที�ครนูดัหมาย


