
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

กิจกรรม จัดตั้งหน่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือระบบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
----------------------------------- 

1. ที่มา  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เป็นการจัดการศึกษาที่

ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียน
และครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา อันเป็นการ
ด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV)  จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

2.วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน 
ขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด 

2.3 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด 
จ านวน 100 โรงเรียน 
 3.2 บุคลากรในสังกัด (ทีมช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา) จ านวน 43 ท่าน 
4. กิจกรรมย่อย 

4.1 จัดตั้งศูนย์ดูแล ช่วยเหลอื สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
4.2 จัดตั้งทีมช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา โดยก าหนดให้มี คณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ และคณะท างานระดับ

ศูนย์ฯ เพ่ือท างานร่วมกัน 
4.3 วางระบบการช่วยเหลือ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  จัดหา

อุปกรณ์ส ารองให้สามารถแก้ไขปัญหาการซ่อมบ ารุงได้รวดเร็วขึ้น 
4.4 ด าเนินการช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
4.5 พัฒนาความรู้ด้านการซ่อมบ ารุง ดูและระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับ

บุคคลากร  
4.6 ประเมินและรายงานผลโครงการ 



ขั้นตอนการด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

ที ่ ขั้นตอนหลัก ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้งานตรวจสอบ สาเหตุ/อาการและสภาพอุปกรณ์ ที่ช ารุด ผู้ใช้งาน  
2. แจ้งศูนย์ประสานงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาการด าเนินการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านช่องทางและกรอกรายละเอียดตามแบบ
แจ้งซ่อม ดังนี้ 
1) ส่งที่ศูนย์ประสานงานฯ โดยตรง ณ กลุ่มส่งเสริมกาศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม สพป.มหาสารคาม เขต 3 หรือประสานงานทางโทรศัพท์     
0 4376 2018 หรอื 0 8568 1337 7 

2) ส่งทางกลุ่มไลน์ “ศูนย์ประสานการซ่อมDLTVสพป.มหาสารคามเขต3”  
3) แจ้งทางเว็บไชต์แจ้งซ่อม DLTV ออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 

(อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

ผู้ใช้งาน - แบบแจ้งซ่อม กรณี
แจ้งผ่านไลน์หรือศูนย์
ประสานงานฯ  
- แจ้งผ่านเว็บไซต์ ไม่
ต้องใช้แบบฟอร์ม (อยู่
ระหว่างการพัฒนา) 

3. ศูนย์ประสานงานฯ แจ้งคณะท างานระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทราบและประเมินสาเหตุ/อาการ 

จนท.ระดับเขต  

4. คณะท างานระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงพ้ืนที่ประเมินสาเหตุ/
อาการและสภาพอุปกรณ์ท่ีช ารุดสภาพ 
กรณี :  คณะท างานระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินแล้ว

สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กับโรงเรียน 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนยป์ระสานงานฯ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบ ตามแบบด าเนินการแก้ไขระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
DLTV 

กรณี : คณะท างานระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินแล้วพบว่า
ต้องส่งต่อหรือรอด าเนินการ ให้รายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์
ประสานงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ตามแบบด าเนินการ
แก้ไขระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV โดยเร็ว 

จนท.ระดับ
ศูนย์ฯ  

 
 
 
 
 

- แบบด าเนินการแก้ไข
ระบบซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ DLTV 

5. ศูนย์ประสานงานฯ /คณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว  

จนท.ระดับเขต
และจนท.ระดับ

ศูนย์ฯ  

- แบบด าเนินการแก้ไข
ระบบซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ DLTV 

6. ศูนย์ประสานงานฯ บันทึกรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 

จนท.ระดับเขต - แบบรายงานการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ DLTV 

 

หมายเหตุ  ช่องทางในการแจ้งซ่อมผ่านกลุ่มไลน์ “ศูนย์ประสานการซ่อมDLTVสพป.มหาสารคาม เขต 3”            
ให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV เข้าสู่ระบบผ่าน QR code 

 
              

QR code             โลโก้กลุ่มไลน์ 
 
 
 



Flow chart 
ขั้นตอนการด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้ แจ้งสาเหตุ/อาการ ช ารุด 
- ผ่านไลน์ แนบเอกสาร 

- กรอกผ่านเว็บไชต์      

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์ประสานงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่        
แจ้งให้ จนท.ระดับศูนย์พัฒนาฯ ประเมินสาเหตุ/อาการ 

ขั้นตอนที ่3 สามารถแก้ไขได้  
จนท.ระดับศูนย์ฯ ด าเนินการแกไ้ข   

กรณ ีสามารถแกไ้ข

ได ้

กรณ ีสง่ต่อ/รอด าเนินการ

ได ้

ขั้นตอนที ่3 ส่งต่อ/รอด าเนินการ  
จนท.ระดับศูนย์ฯ รายงานผลการประเมิน ตามแบบ 

ด าเนินการแกไ้ขระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV   

ขั้นตอนที ่4 ด าเนินการ 
จนท.ระดับเขตและจนท.ระดับศูนย์ฯ ประเมินและ

ด าเนินการแกไ้ข  
 

ขั้นตอนที ่5 รายงานการแก้ไขปัญหา 
จนท.ระดับเขต /จนท.ระดบัศูนยฯ์ รายงานการ

แก้ไข ตามแบบแบบรายงานการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ ์DLTV หรือทางเว็บไซต์ 

 
 

รายงานการด าเนินการ 

ขั้นตอนที ่6 รายงานผลการด าเนินการ 
จนท.ระดับเขต รายงานผลการด าเนินการให ้

 /ผอ.สพท. ทราบ 



แบบแจ้งซ่อม 
ระบบ DLTV โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

---------------------------- 
 

1. ชื่อโรงเรียน........................................................................................................ ......................................... 
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา.......................................................................... .......................................... 
3. สาเหตุ/อาการ (ให้ระบุอาการ/ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์)...................................................................................... 

................................................................................ ...................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................... ................................ 

.................................................................................................. .................................................................. 
4. ผู้แจ้งซ่อม ............................................................................................................................. ..................... 
5. เบอร์โทร................................................................................................................................................... . 
6. วันที่แจ้งซ่อม................................................................................................................... ........................... 
7. ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำระบบ DLTV ตำมรำยกำรแจ้งซ่อม 
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 

 
 

 
 
 
 

 
ผู้ด ำเนินกำรแกไ้ข 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล สังกัด/โรงเรียน/หน่วยงำน/แผนก/ฝ่ำย 
   
   
   
   

 
 ด ำเนินกำรแก้ไข  โดยเดินทำงมำยังโรงเรียนที่แจ้งจำก (ระบุสถำนที่เริ่มเดินทำง).......................................................... 
............................................................................................................................. ......เป็นระยะทำง................................
กิโลเมตรวันที่.................เดือน...........................................พ.ศ................เริ่มด ำเนินกำรเวลำ..........................น. ถึง เวลำ
.......................น. 

ล ำดับ รำยกำร 
กำรแก้ไข 

เสร็จสิ้น รอด ำเนินกำร ส่งต่อ 
() (ระบุสำเหตุ) (ระบุสำเหตุ) 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ด ำเนินกำร  ลงชื่อ.........................................................ผู้ด ำเนินกำร 
           (.....................................................)               (.....................................................) 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ด ำเนินกำร  ลงชื่อ.........................................................ผู้ด ำเนินกำร 

        (.....................................................)               (.....................................................) 

ลงชื่อ......................................................ผู้แจ้ง/ผู้รับบริกำร 
   (..................................................) 

 

รำยละเอียดที่รับแจ้ง  ลงวันที่..................................................... 
โรงเรียน........................................................................อ ำเภอ........................................ ..กลุ่มเครือข่ำย.................................. 
อำกำร/สำเหตุที่แจ้ง
............................................................................................................................. ........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..ผู้แจ้ง............................................................................................เบอร์โทร
................................................................................. 
 
 
 
 

 

 
 



เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษา (ทีมเคลื่อนที่เร็ว) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์ ID Line e-mail หมายเหตุ 

ศูนย์ประสานงาน DLTV จนท.ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1 นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ.สพป.มหาสารคม เขต 3 09-5213-5995   PinAuy@hotmail.com   

2 นายสง่า  โทผาวงษ ์ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผล     08-6852-5153   Sanga2501@gmail.com   

3 นายไชยยา  อะการะวัง  ศึกษานิเทศก ์ 08-9619-9208   Chaiya_aka@hotmail.com   

4 นายจเด็จ  ทัศวงษา ศึกษานิเทศก ์ 08-2311-1843   Tuscompt@hotmail.com   

5 นางจิตราภรณ ์ ค าสุวรรณ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 08-5681-3377 0898411908 admin@mkarea3.go.th   

6 นายธนพัฒน์  พันธฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 08-5926-0100 golfbox Golfbox1@gmail.com   

7 น.ส.กรรณิการ ์ ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 08-5754-9580 0857549580 Kannika0623@hotmail.com   

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพ ี

1 นายวันชัย  พิบาล คร ูร.ร.บ้านดอนกลอยหนองยาง 08-4265-5368 0842655368 Chai7673@cypac.th   

2 นายเอกพร  พูนขุนทด เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านเลิงใต้ 08-4470-1163 0844701163 poon.eakaporn@gmail.com   

3 นายปริญญา มะลับ ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านเลิงใต ้ 09-3060-0384 parinyamalai2536 Chelsea_601@hotmail0com   
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก 

1 นายรุ่ง  หนูปัทยา ผอ.ร.ร.บ้านยางสินไชยหนองหาด 08-1965-7351   Banyang2457@gmail.com   

2 นายดนุพล  คงสมบัต ิ ลูกจ้างช่ัวคราว ร.ร.บ้านแท่นโนนหนองคู 09-5589-9940   Danupol9222@gmail.com   

3 นายวีระพงษ ์สีรดาจิตร ์ คร ูร.ร.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 08-6453-1731       
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3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค ์

1 นายพิเชด  มุลตะกร ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าโพธิ ์ 08-9843-9219       

2 นายสิทธิพร เขียวในวัง ครู ร.ร.หนองโกวิทยกิจ         

3 นายพรมม ี สีลาโคตร ช่างไม้ 4 ร.ร.บ้านแพงหนองเหนือ         

4.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง  

1 นายสิรภพ  สารโพธิ ์ ผอ.ร.ร.บ้านวังจาน 08-2108-7987 Sarapho Siraphop9499@gmail.com   

2 นายคณติิน กางร่มกลาง ครู ร.ร.บ้านวังจาน 09-9176-1735       

3 นายศราวุฒ  กุมภิโร คร ูร.ร.บ้านเหล่าพ่อหา 08-1768-3323       

5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี 

1 นางกัญจน์ณภคั  พิมพ์อ้น ผอ.ร.ร.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 636493564 0636493564 kunnaphuk@gmail.com   

2 นายกฤษดา หรญัรัตน ์ คร ูร.ร.บ้านปลาเดิดปลาปดัส าโรง 883225759 0883225759 krisda_first@hotmail.co.th     

3 นางสาววิลาวัลย ์ พันธุ์วินัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านคุยเชือก 910621018 0910621018 vilaksu14@gmail.com   

6.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา 

1 นายสันตภิาพ  รัตน์พร ครู ร.ร.บ้านผักหนอก 08-3337-4373       

2 นายเรืองสุวรรณ  แดนค าสาร ช่างไฟฟ้า 4 ร.ร.บ้านโพนทอง 09-4257-5556       

3 นายบรรจง  สิทธิหาโคตร ช่างไฟฟ้า 4 ร.ร.บ้านโนนคัดเค้าคยุกอก 08-7221-1030       

7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 

1 นายณัฐพล เครือฟ้า คร ูร.ร.บ้านโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค์ 08-2835-1797       

2 นายเฉลมิพล  ศรีรักษ์ คร ูร.ร.ศิริราษฎรหืมากหญ้า 06-2196-9290       

3 นายทินกร  พันธะไชย ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง 08-1879-9002 hs4rbt tinnakornpanthachai@gmail.com    
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8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 

1 นายจีระศักดิ ์ บริสุทธ์ิ ครู ร.ร.บ้านหนองล่าม 09-7343-1585 Pin10556 Icefire2422@gmail.com   

2 นายสุเทพ  เหล่าสุข นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองมันปลา 09-2636-9490       

3 นายสุรชัย  ถาไชยลา ผอ.ร.ร.บ้านกู่ทอง 08-7861-7728       

9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน 

1 ว่าท่ีร้อยตรีวงศกร  วุฒิพันธุ ์ จนท. ICT Talent ร.ร.บ้านผ า 08-8037-7104 7Ninja Wongsa.korn@hotmail.com   

2 ว่าท่ีร้อยตรีศภุฤกษ์ ดอนละพดั เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านหนองซอน 08-7054-9049 kohhot koh_mk@hotmail.com   

3 นางสาวปาริฉัตร จันทะเขียง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร.ร.บ้านหนองไห 09-1865-9115   parijanta72@gmail.com   

10. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม 

1 นายชัยยศ  หล้าโฉม ครู ร.ร.บ้านสม้กบ 08-9617-0624 Chaiyot3345 chaiyotla@gmail.com   

2 นายพิชิต  วิชาทา ครู ร.ร.อนุบาลช่ืนชม 08-3388-0023       

3 นายขวัญชัย ปัจจัยตา คร ูร.ร.บ้านหนองนาไรเ่ดียว 08-4738-1772       

11. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก 

1 นายสุวิศิษฎิ ์ ศรีกุลวงศ ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแสง 09-9464-6356   tit_j@yahoo.com   

2 นางวนิดา  ศรีดาจักษ ์ คร ูร.ร.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 08-4799-1135   WanidaSDJ@gmail.com   

3 นายชูชาติ  ศรีรัตนโยธิน คร ูร.ร.บ้านบ่อแกบ่อทอง 08-9273-1339   choochat_SR@hotmail.com   

12. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง 

1 นายบุณยฤทธิ ์ มิทราวงศ ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแหน 06-1946-6264 14062 Boonyarit_mitta@hotmail.com    

2 นายสุรยิาวุธ  ชาญไชย คร ูร.ร.บ้านหัวนาค าโนนสมบตั ิ 08-2159-3856 Scs2013 Impress_computer@hotmail.com   

3 นายปรเมศร ์เนื่องมัจฉา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด 09-5750-9371 0957509371 Paramate.any@gmail.com   
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