
 
ประกาศ 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
เรื่องแนวปฏิบตัใินการจัดการเรียนการสอนแกน่ักเรียนในสถานการณก์ารแพร่ระบาด COVID 19 

โดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563   ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

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

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช  แจ้งแนวปฏิบัตใินการจัดการเรียน 

การสอนแก่นักเรียนในสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID 19  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2563   ระหว่าง 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี ้

  1. นักเรียนดำเนนิการดังนี ้

     1.1 นักเรยีนชั้น ม.1 ถึง ม.3  จะต้องเรียนออนไลน์ โดยการใช้การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  

(DLTV)ตามตารางเรียนที่แนบตามลิงค์ หน้าเว็ปไซต์โรงเรียน รวมทั้งการศึกษาจาก เว็ปไซด์ของโรงเรียนซึ่ง

ครูผู้สอนได้นำสื่อ เอกสาร ใส่ไว้ (www.swnks.ac.th)และขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนให้มีวินัยใน

การเรียนโดยครูที่ปรึกษาจะคอยติดตามการเรียนรวมทั้งการช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างเรียนตามความเหมาะสม 

สำหรับนักเรียน ม.4 - ม.6 ใหเ้ข้าศึกษาออนไลน์และในเว็บไซด์ของโรงเรียนเช่นกัน  ทัง้นี้ครูผู้สอนจะดูแลในการ

จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
 

        1.2 นักเรียน เรียนออนไลน์ผ่าน 3 ช่องทาง 

                           1) ผ่านทีวีที่บ้าน ม.1 ทีวีดิจิตอลช่อง 46 ม.2 ทีวีดิจิตอลช่อง 47 ม.3 ทีวีดิจิตอลช่อง 48 

                                                 ม.4  ทีวีดิจิตอลช่อง 49ม.5 ทวีีดิจิตอลช่อง 50 ม.6 ทีวีดิจิตอลช่อง 51              

                           2) ผ่านเว็บไซด ์

                                  ม.1  ที่ลิงค์  www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 

                                  ม.2 ทีล่ิงค์  www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8 

                                  ม.3 ทีล่ิงค์  www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9 
    

                           3) ผ่านแอปพลิเคชันDLTV ในโทรศัพท์มือถือ 

 

 

 

 
 



 ตารางออกอากาศ 

 
ช่วงเวลา 

ชมสดเวลา 08.30-13.30 น. 
ชมย้อนหลัง (รอบที่1)14.30 น.เป็นต้นไป 
               (รอบที2่)20.30 น.เป็นต้นไป 

 
ชมได้ทุกเวลา 

ชั้น ทีวีดาวเทียม 
KU Band (จานทึบ) 

ดิจิทัลทีว ี  
-www.dltv.ac.th 
-แอปพลิเคชัน DLTV 
-ยูทูป DLTV 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (DLTV 13) หมายเลข 192 หมายเลข 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (DLTV14) หมายเลข 193 หมายเลข 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (DLTV 15) หมายเลข 194 หมายเลข 48 

ตารางออกอากาศ 

 
ช่วงเวลา 

ชมสดเวลา 08.30-11.30 น. 
ชมย้อนหลัง (รอบที่1) 12.30-15.30 น. 

                     (รอบที2่) 16.00-19.00น. 
                     (รอบที3่) 20.30-23.30 น. 

 
ชมได้ทุกเวลา 

ชั้น ทีวีดาวเทียม 
KU Band (จานทึบ) 

ดิจิทัลทีว ี  
-www.dltv.ac.th 
-แอปพลิเคชัน DLTV 
-ยูทูป DLTV 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (DLTV 13) หมายเลข 198 หมายเลข 49 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (DLTV14) หมายเลข 199 หมายเลข 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (DLTV 15) หมายเลข 200 หมายเลข 51 

 

1.3 ให้นักเรียนติดตามและขอทำใบงานจากครูประจำวิชาทางลิ่งค์ 

https://sites.google.com/view/swnksonilne อยูใ่นหน้าเว็ปโรงเรียน 

1.4. ให้ติดตามข่าวสารต่างจากเว็บไซด์ของโรงเรียน  www.swnks.ac.th 

2. ครูผู้สอนดำเนนิการดงันี ้

2.1 การเตรียมการจัดการสอนโดยศึกษาแนวทางการสอนล่วงหน้าผ่านเว็ป

ไซตw์ww.dltv.ac.th หรือช่องทางอื่นตามที่ได้รับการอบรม 

2.2 จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดให้กับนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือวิธีการที่สะดวกเหมาะสม

และประสานนกัเรียนในการเรียนและการสง่งาน เช่นให้นักเรียนส่งงานทุกๆวันหรือเปน็รายสัปดาห์ทุกๆ

วันศุกร์ ดังตัวอย่างตามตารางดังต่อไปนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลาส่งงาน 
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 8.30น.-16.30น. 

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


ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที่  5  มิถุนายน 2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที่  12  มิถุนายน 2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที ่19  มิถุนายน2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 8.30น.-16.30น. 
ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2563 8.30น.-16.30น. 

 2.3 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือในการเรียนรู้ในรายวิชา       

ที่รับผิดชอบตามตารางเรียนและนัดหมายแนะนำตามช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม 

2.4 ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายรูปขณะเรียนออนไลน์สง่ทาง 

กลุ่มไลน ์กลุ่มเฟสบุก หรือการไปเยี่ยมที่บ้านนักเรียนตามความเหมาะสม  

2.5 รายงานผลการเรียนตลอดจนปัญหาที่เกดิจากการเรียนการสอนในแต่ละวันต่อผู้อำนวยการ 

2.6. ให้ติดตามข่าวสารต่างจากเว็บไซด์ของโรงเรียน  www.swnks.ac.th 

 

3. ครูที่ปรึกษาดำเนินการดงันี ้

3.1 แจ้งตารางเรียนให้กับนักเรียนพร้อมช่องทางการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  3.2 ตรวจสอบการเรียนของนักเรียนประจำวันตามช่องทางที่เหมาะสม 

 3.3 ประสานผู้ปกครองหรือแจ้งแนวปฏิบัติของผู้ปกครองในการเตรียมการเรียนการสอน

ตลอดจนให้กำกับดูแลนักเรียนเรียนตารางเรียน 
 

4 .ผู้ปกครอง ดำเนนิการดังนี ้

4.1 คอยช่วยกำกับดูแลนักเรียน  และกรณีไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน ไม่จำเป็นต้องหาซื้อ

อุปกรณ์ใหม่ เช่น ทีวี โทรศัพท์ โน๊ตบุ๊คให้กบับุตรหลาน ขอให้ใช้อุปกรณท์ี่มีอยู่เป็นหลักเพราะเมื่อ         

เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ครูผู้สอนจะทำการสอนจนครบหลักสูตรโดยเท่าเทียมกัน 

  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

     (นายอรุณ  รอดสันติกุล) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   นครศรีธรรมราช 

http://www.swnks.ac.th/

