


1.  จดัหอ้งควบคุมการรับและส่งสญัญาณดาวเทียมให้
เหมาะสม และเอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ และพฒันาทกัษะของผูเ้รียน 
2. จดัหอ้งเรียนทางไกลผา่นดาวเทียมใหเ้หมาะสม และ
เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พฒันาทกัษะของผูเ้รียน 
3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีแผนการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

 



5. โรงเรียนประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่ายเพื่อ  พฒันาการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
6. วางแผนการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ ตามคู่มือครูสอนทางไกลผา่นดาวเทียม  
    ความตอ้งการ ของโรงเรียนและทอ้งถ่ิน 
7. จดัหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะ กระบวนการคิด การปฏิบติัจริง การประเมิน  
  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูเ้รียน ครอบครัว และชุมชน 
8. มีส่ือประกอบการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
 

 



9. จดัหรือปปรับปรุงการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนแสวงหา 
    ความรู้ดว้ยตนเอง 
10. จดัหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ และความถนดั 
   ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ โดยเสริมจุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ยของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
11. จดัการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ โดยใชก้ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
12. จดัการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนัจ าเป็นในการด าเนินชีวติ อยา่งมีความสุข 
 

 



13. ประเมินคุณภาพนกัเรียนครบทุกดา้น 
      ดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
      อยา่งต่อเน่ือง 
14. โรงเรียนใชส่ื้อการศึกษาทางไกล 
       ผา่นดาวเทียมเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม 
      และพฒันาบุคลากร ใหส้ามารถพฒันาตนเอง 
     ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง       
15. โรงเรียนประเมินผลการปฏิบติังาน 
       อยา่งเป็นระบบ 
16. นกัเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
      และมีนิสัยฝ่เรียนรู้ 
 

 



รายการประจ าวนั 

แจง้รายการ 

รายวชิา  ชั้น  เร่ือง  

แจง้จุดประสงค ์

ช่ือผูส้อน 

จดักระบวนการสอน 

จบรายการ 

แจง้รายการคร้ังต่อไป 

นดัหมาย 



 ขั้นเตรียม 
1. ครูผูส้อนศึกษาจุดประสงคร์ายวิชาตาม
หลกัสูตร   ศึกษาเอกสารคู่มือครู  ก าหนดการ
สอนในรายวชิาท่ีจะสอนล่วงหนา้ก่อน
ออกอากาศ  
*** ในกรณีท่ีก าหนดการสอนมีไม่ครบ หรือ
ยงัไม่ไดรั้บ โปรดศึกษาจากรายการโทรทศัน์ 
ท่ีแจง้ก่อนหนา้นั้น 
2. ก าหนดประเดน็ส าคญัเพ่ือการเสริม
ประสบการณ์ การทบทวน การวดัและ
ประเมินผลไวล่้วงหนา้ 



 ขั้นสอน : แบบที่ 1 
1. ครูแจง้จุดประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั (ก่อนดูโทรทศัน์ 5-10 นาที) 
2. ใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนในรายการโทรทศัน์ท่ี
ออกอากาศผา่นดาวเทียม 
3. ทดลอง สาธิต ฝึกปฏิบติั หรือท าแบบฝึกหดั ตามท่ี
บทเรียนก าหนด หรือตามท่ีครูเห็นวา่ควรปฏิบติัเพิ่มเติม 
4. อภิปรายประเดน็ และเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหา 
5. สรุปบทเรียน มอบหมายงาน ทดสอบ กระตุน้ให้
นกัเรียนเตรียมตวั หรือเช่ือมโยงความรู้ในคร้ังต่อไป 
(ส าหรับรายวิชาโดยทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ทักษะ ความสามารถหรือ
เทคนิคปฏิบัติเป็นพเิศษ) 

 

แจง้จุดประสงค ์แจง้จุดประสงค ์

ศึกษาโดย DLTV ศึกษาโดย DLTV 

ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม 

ซกัถามปัญหา ซกัถามปัญหา 

สรุปบทเรียน สรุปบทเรียน 



 ขั้นสอน : แบบที ่2 
1. ครูแจง้จุดประสงค ์และน าเขา้สู่บทเรียน 
2. ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากบทเรียนทางโทรทศัน์ผา่น
ดาวเทียมและปฏิบติักิจกรรม หรือฝึกทกัษะตามท่ี
บทเรียนหรือครูผูส้อนออกอากาศก าหนด 
3. ซกัถามปัญหา ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ 
4. สรุปบทเรียน และใหน้กัเรียนเตรียมตวั รับบทเรียน
ต่อไป 
(เหมาะส าหรับลกัษณะเน้ือหาจดุประสงค์ทีเ่น้นขั้นตอน
ทกัษะหรือท าตามแบบอย่าง เช่น วิชาภาษาต่างประเทศ) 

แจง้จุดประสงค ์

เรียนรู้จาก DLTV/ 
ท ากิจกรรมตาม DLTV 
เรียนรู้จาก DLTV/ 

ท ากิจกรรมตาม DLTV 

ทดสอบ ทดสอบ 

สรุปบทเรียน สรุปบทเรียน 



 หลงัสอน  
1. ติดตามผลนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบ ซ่อมเสริม ปรับปรุงแกไ้ข 
2. จดัการวดัผล ประเมินผล เป็นระยะๆ ใหส้อดคลอ้ง ตรงตามจุดประสงค ์
 การเรียนรู้ และเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนไดเ้รียน 
3. กรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาสงสัยระหวา่งเรียน และประสงคใ์หค้รูผูส้อนออกอากาศ
เป็นผูต้อบกระท าไดโ้ดยโทรศพัท ์หรือโทรสารสอบถามโดยตรงไปยงัสถานี
ออกอากาศซ่ึงจะไดรั้บค าตอบในคาบนั้นหรือคาบถดัไป 
4. หากมีปัญหาหรือตอ้งการความรู้ ความเขา้ใจเพ่ิมเติมเก่ียวกบับทเรียน การเรียน 
การสอนวชิาท่ีรับผดิชอบ ครูประจ าวชิาสามารถติดต่อกบัครูผูส้อนออกอากาศได ้
โดยผา่นสถานีออกอากาศ หรือครูผูส้อนโดยตรง ณ โรงเรียนวงัไกลกงัวล 



 มี ๒ กลุ่ม 
 กลุ่ม ๑  ร.ร. นกัเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ยงัไม่ไดรั้บการ
จดัสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

 กลุ่ม ๒ ร.ร. นกัเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ท่ีไดรั้บการ
จดัสรรอุปกรณ์การศึกาทางไกลผา่นดาวเทียมและแจง้
อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 



 โทรทศัน์ แอล อ ีดี ขนาดขั้นต ่า ๓๒ นิว้  ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
๑. ความละเอียด ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล 
๒. ขนาดจอ ขั้นต ่า ๓๒  น้ิว  
๓. แสดงดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
๔. ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ช่องสัญญาณ 
๕. ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกวา่  ๑  ช่องสัญญาณ  
๖. ช่องการเช่ือมต่อแบบ AV  หรือ DVD Component  
๗. มีเอกสารรับประกนั ๒ ปี จากผูผ้ลิตหรือเจา้ของผลิตภณัฑ ์
๙.  ไดรั้บ มอก. 
๑๐. ตอ้งติดตั้งกบัผนงัอาคาร พร้อมปลัก๊และสายไฟ อยา่งถาวร 



 โทรทศัน์ แอล อ ีดี ขนาดขั้นต ่า ๓๒ นิว้  ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

LED Backlight  

HDMI HDMI 

USB USB 



 โทรทศัน์ แอล อ ีดี ขนาดขั้นต ่า ๓๒ นิว้  ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

AV  

AV AV 



 โทรทศัน์ แอล อ ีดี ขนาดขั้นต ่า ๓๒ นิว้  ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

AV  

หรือ DVD 
Component 



 โทรทศัน์ แอล อ ีดี ขนาดขั้นต ่า ๓๒ นิว้  ราคาเคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

AV  

มอก. มอก. 



 ชุดรับสัญญาณรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ราคาชุดละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 

AV  

๑. จานรับสัญญาณดาวเทียม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๗๕ เซนติเมตร พร้อมชุด
ส าหรับยดึ ปรับแต่งระยะ ตวัเลขมุมยก  น๊อต / สกรูยดึ  



 ชุดรับสัญญาณรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ราคาชุดละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 

AV  

๒. หวัรับสัญญาณ (LNB) ความถ่ี KU- Band  ชนิด ๒  ขั้ว  
      แบบสามารถแยกดูช่องอิสระทั้ง  V/H  
     พร้อมดว้ยสายรัดและขอ้ต่อ 



 ชุดรับสัญญาณรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ราคาชุดละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 

AV  

๓. กล่องรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม ยา่นความถ่ี KU-band แบบ 
DVB S2 สามารถรับชมสัญญาณรายการโทรทศัน์ ช่อง DLTV, Ch3, Ch5, 
Ch7, Ch9, NBT, TPBS และฟรีทีวีอ่ืนๆ ได ้



 ชุดรับสัญญาณรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ราคาชุดละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 

AV  

* มีรีโมทไร้สายส าหรับควบคุม
หรือปรับแต่งพร้อมแบตเตอร่ี 



 ชุดรับสัญญาณรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ราคาชุดละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 

AV  

* มีสายและขั้วต่อสญัญาณ      
มอนิเตอร์แบบ HDMI 



 อุปกรณ์เกบ็ข้อมูลคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk)  
ขนาด ๒.๕  นิว้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
๑.  แบบเช่ือมต่อภายนอก ขนาดความจุ ๒ TB ( 2 x 1012 Byte) 
๒. มีหน่วยความจ าส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ ๘ MB ( 8 x 106 Byte) 
 

AV  



 อุปกรณ์เกบ็ข้อมูลคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk)  
ขนาด ๒.๕  นิว้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
๓. สามารถใชแ้หล่งพลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
    จาก USB พอร์ตเดียว 
 

AV  



 อุปกรณ์เกบ็ข้อมูลคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk)  
ขนาด ๒.๕  นิว้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
๔. สามารถเช่ือมต่อผา่นอุปกรณ์ USB 2.0 และ USB 3.0 ได ้
๕. รับประกนัจากผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูผ้ลิต หรือผูน้ าเขา้ ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี 

AV  



 อุปกรณ์เกบ็ข้อมูลคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk)  
ขนาด ๒.๕  นิว้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
 

AV  



 อุปกรณ์เสริม 

AV  

ภายนอกอาคาร 

ภายในอาคาร 

สายอากาศ สายอากาศ 



 อุปกรณ์เสริม 

AV  

ข้อต่อ ข้อต่อ 



 อุปกรณ์เสริม 

อืน่ๆ อืน่ๆ 



ดาวเทียม THAI COM 5 K3 (10600) ดาวเทียม THAI COM 5 K3 (10600) 

ช่ือช่อง TP Freq S / R Pola 

K3-DLTV1 12272 30000 H 

K3-DLTV2 12272 30000 H 

K3-DLTV3 12272 30000 H 

K3-DLTV4 12272 30000 H 

K3-DLTV5 12272 30000 H 

K3-DLTV6 12272 30000 H 

…. 12272 30000 H 

K3-DLTV15 12272 30000 H 



ดาวเทียม THAI COM 5 K1 (11300) ดาวเทียม THAI COM 5 K1 (11300) 

ช่ือช่อง TP Freq S / R Pola 

K1-DLTV1 12272 30000 H 

K1-DLTV2 12272 30000 H 

K1-DLTV3 12272 30000 H 

K1-DLTV4 12272 30000 H 

K1-DLTV5 12272 30000 H 

K1-DLTV6 12272 30000 H 

…. 12272 30000 H 

K1-DLTV15 12272 30000 H 





กลุ่มงานส่งเสริม 
พฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา สพป.
อุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสริม 
พฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา สพป.
อุดรธานี เขต ๒ 


