
 

ตารางการอบรมตามหลักสูตร  
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบ ารุงและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ระหว่างวันที่  รุ่นที่ 11  -12 กรกฎาคม  2562   รุ่นที่ 2   13-14 กรกฎาคม  2562 

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

วันที่  1 ของการอบรม  รุ่นที่ 1 :วันที่  11 กรกฎาคม 2562 และ  รุ่นที่ 2 : 13 กรกฎาคม 2562 

07.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียนการอบรม ( ตามที่เข้าสมัครไว้ทางระบบ ออนไลน์ ) และเตรียมความพร้อม 

09.00 - 09.45  น.    พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ  โดยผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                           หรือผู้แทน 

09.45 – 10.00  น.    พัก รับอาหารว่าง       

10.00 – 11.00  น.    ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม               

                 โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  

11.00 – 12.00  น.     วัสดุอุปกรณ์ของระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม    

                               โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ  และวิทยากรผู้ช่วย 

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.      วัสดุอุปกรณ์ของระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   (  ต่อ ) 

                             โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ และวิทยากรผู้ช่วย 

14.00 – 14.45 น.        พัก รับอาหารว่าง   

14.45 – 15.00 น.       เครื่องมือในการติดตั้ง หลักการติดตั้ง 

          โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ และวิทยากรผู้ช่วย 

15.00 – 16.30 น.       ขั้นตอนในการติดตั้งจานและเครื่องรับสัญญาณ    

                    โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  

                               และวิทยากรผู้ช่วย 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่  2 ของการอบรม  รุ่นที่ 1 :วันที่  12 กรกฎาคม 2562 และ  รุ่นที่ 2 : 14 กรกฎาคม 2562 

08.30 – 10.00 น.     ขั้นตอนในการติดตั้งจานและเครื่องรับสัญญาณ  ( ต่อ )  

                            โดย นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ และวิทยากรผู้ช่วย 

10.00 - 10.15  น.    พัก รับอาหารว่าง    

10.15 – 12.00  น.    การอับเดทซอฟต์แวร์ ระบบ OTA  

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.       การบูรณาการและการประยุคใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน   

14.00 – 14.45 น.        พัก รับอาหารว่าง   

14.45 – 15.00 น.       การใช้สื่อทางไกลเพ่ือจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบสื่อ DLIT ออนไลน์   

15.00 – 16.30 น.      การใช้สื่อทางไกลเพ่ือจัดการเรียนการสอนทางไกล บทเรียนและสื่อ DLIT Off Line  

16.30   น.               พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม / พิธีปิดการอบรม  

 

  หมายเหต ุ  

 1. ตารางการอบรมอาจมีการเลื่อนเวลาตามความเหมาะสม 

 2. ในการเข้ากิจกรรมกลุ่มตามตาราง จะแยกกลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม โดยมีวิทยากร กลุ่มละ 2 คน  

              โดยมีรายชื่อวิทยากรตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

      

 

 



ราชช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบ ารุงและติดตั้งอุปกรณ์  
รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT ปีงบประมาณ 2562 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 

รุ่นที่ 1  (11 – 12 กรกฎาคม 2562) 

ล ำดับที่ Smis โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

1 49010002 บ้ำนกุดแข้ใต ้ กุดแข ้ เมืองมุกดำหำร 

2 49010003 บ้ำนดงยำงนันทวัน กุดแข ้ เมืองมุกดำหำร 

3 49010007 บ้ำนนำค ำน้อย2 ค ำป่ำหลำย เมืองมุกดำหำร 

4 49010009 บ้ำนนำสองห้อง ค ำป่ำหลำย เมืองมุกดำหำร 

5 49010012 บ้ำนค ำเขือง ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

6 49010013 บ้ำนค ำเม็ก ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

7 49010014 บ้ำนโค้งส ำรำญ ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

8 49010015 บ้ำนดงมัน ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

9 49010016 โนนสะอำดรำษฎร์บ ำรุง ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

10 49010019 บ้ำนเหมืองบ่ำ ค ำอำฮวน เมืองมุกดำหำร 

11 49010020 บ้ำนนำด2ี ดงมอน เมืองมุกดำหำร 

12 49010022 ห้วยยำงจอมมณ ี ดงมอน เมืองมุกดำหำร 

13 49010023 บ้ำนไร ่ ดงมอน เมืองมุกดำหำร 

14 49010026 บ้ำนค ำบง2 ดงเย็น เมืองมุกดำหำร 

15 49010028 นรำธิป-พร้อยสุพณิบ้ำนโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดำหำร 

16 49010033 บ้ำนบุ่งอุทัย นำสีนวน เมืองมุกดำหำร 

17 49010035 บ้ำนท่ำไค ้ นำสีนวน เมืองมุกดำหำร 

18 49010036 บ้ำนโนนศร ี นำสีนวน เมืองมุกดำหำร 

19 49010038 บ้ำนนำโด ่ นำโสก เมืองมุกดำหำร 

20 49010041 บ้ำนหนองน  ำเต้ำ นำโสก เมืองมุกดำหำร 

21 49010042 บ้ำนนำหัวภ ู นำโสก เมืองมุกดำหำร 

22 49010044 บ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย บำงทรำยใหญ ่ เมืองมุกดำหำร 

23 49010045 บ้ำนดอนม่วย บำงทรำยใหญ ่ เมืองมุกดำหำร 

24 49010046 บ้ำนหนองแอก บำงทรำยใหญ ่ เมืองมุกดำหำร 

25 49010047 ชุมชนบำงทรำยใหญ ่ บำงทรำยใหญ ่ เมืองมุกดำหำร 



รุ่นที่ 1  (11 – 12 กรกฎาคม 2562) 

ล ำดับที่ Smis โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

26 49010049 บ้ำนป่ำหวำย บ้ำนโคก เมืองมุกดำหำร 

27 49010052 บ้ำนหนองบัว บ้ำนโคก เมืองมุกดำหำร 

28 49010054 บ้ำนโคก1 บ้ำนโคก เมืองมุกดำหำร 

29 49010055 บ้ำนค ำผึ ง ผึ่งแดด เมืองมุกดำหำร 

30 49010056 บ้ำนจอมมณีใต ้ ผึ่งแดด เมืองมุกดำหำร 

31 49010058 บ้ำนโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดำหำร 

32 49010059 บ้ำนผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดำหำร 

33 49010060 บ้ำนหนองไผ ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดำหำร 

34 49010062 บ้ำนนำโสกน้อย โพนทรำย เมืองมุกดำหำร 

35 49010064 บ้ำนม่วงหัก โพนทรำย เมืองมุกดำหำร 

36 49010065 บ้ำนหนองหญ้ำไซย ์ โพนทรำย เมืองมุกดำหำร 

37 49010066 ค ำฮีเบญจวิทย์สำขำดอนม่วงพัฒนำ โพนทรำย เมืองมุกดำหำร 

38 49010068 บ้ำนแก่นเต่ำ โพนทรำย เมืองมุกดำหำร 

39 49010069 ค ำสำยทองวิทยำ มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

40 49010071 บ้ำนดำนค ำ มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

41 49010072 นำค ำน้อยวิทยำ มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

42 49010075 บ้ำนนำโปน้อย มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

43 49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

44 49010080 ค ำแฮดประชำสรรค ์ มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร 

45 49010081 บ้ำนนำหลวง2 กกแดง นิคมค ำสร้อย 

46 49010082 บ้ำนบะ กกแดง นิคมค ำสร้อย 

47 49010083 บ้ำนป่ำแดง กกแดง นิคมค ำสร้อย 

48 49010084 บ้ำนหนองสระพัง กกแดง นิคมค ำสร้อย 

49 49010085 บ้ำนอุ่มไผ ่ กกแดง นิคมค ำสร้อย 

50 49010086 ชุมชนบ้ำนหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมค ำสร้อย 

51 49010088 บ้ำนค ำพอก2 โชคชัย นิคมค ำสร้อย 

52 49010090 ชุมชนบ้ำนหนองแวงน้อย สำขำหนองล ำดวน โชคชัย นิคมค ำสร้อย 

53 49010091 บ้ำนห้วยกอก1 นำกอก นิคมค ำสร้อย 



รุ่นที่ 1  (11 – 12 กรกฎาคม 2562) 

ล ำดับที่ Smis โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

54 49010092 เตรียมทหำรรุ่นที ่13 อนุสรณ ์ นำกอก นิคมค ำสร้อย 

55 49010093 บ้ำนนำกอก นำกอก นิคมค ำสร้อย 

56 49010095 บ้ำนน  ำเท่ียง 2 นำกอก นิคมค ำสร้อย 

57 49010098 บ้ำนค ำไหล นำอุดม นิคมค ำสร้อย 

58 49010101 บ้ำนโนนเกษม นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย 

59 49010103 ชุมชนบ้ำนม่วงไข ่ นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย 

60 49010105 บ้ำนด่ำนมน นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย 

61 49010107 บ้ำนหนองนกเขียน ร่มเกล้ำ นิคมค ำสร้อย 

62 49010108 บ้ำนนิคมร่มเกล้ำ ร่มเกล้ำ นิคมค ำสร้อย 

63 49010111 บ้ำนโนนสะอำด2 หนองแวง นิคมค ำสร้อย 

64 49010112 หนองข่ำประชำอุทิศ หนองแวง นิคมค ำสร้อย 

65 49010115 บ้ำนนำม่วง ดอนตำล ดอนตำล 

66 49010117 บ้ำนห้วยกอก2 ดอนตำล ดอนตำล 

67 49010119 บ้ำนโคกพัฒนำ นำสะเม็ง ดอนตำล 

68 49010120 บ้ำนนำสะโน นำสะเม็ง ดอนตำล 

69 49010122 บ้ำนหนองกระยัง นำสะเม็ง ดอนตำล 

70 49010123 บ้ำนภูผำหอมพัฒนำ นำสะเม็ง ดอนตำล 

71 49010124 บ้ำนแก้ง2 บ้ำนแก้ง ดอนตำล 

72 49010125 บ้ำนค ำดู ่ บ้ำนแก้ง ดอนตำล 

73 49010126 บ้ำนดง บ้ำนแก้ง ดอนตำล 

 

 

 

 

 



รุ่นที่ 2  (13 – 14 กรกฎาคม 2562) 

ล ำดับที่ Smis โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

74 49010127 บ้ำนนำค ำน้อย1 บ้ำนแก้ง ดอนตำล 

75 49010128 บ้ำนภูวง บ้ำนแก้ง ดอนตำล 

76 49010129 บ้ำนภูล้อม บ้ำนบำก ดอนตำล 

77 49010130 บ้ำนหนองบอน บ้ำนบำก ดอนตำล 

78 49010132 บ้ำนนำยำง บ้ำนบำก ดอนตำล 

79 49010138 บ้ำนนำมน ป่ำไร่ ดอนตำล 

80 49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตำล 

81 49010142 บ้ำนโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตำล 

82 49010144 บ้ำนโคกสว่ำง1 เหล่ำหมี ดอนตำล 

83 49010145 บ้ำนเหล่ำแขมทอง เหล่ำหมี ดอนตำล 

84 49010146 บ้ำนท่ำห้วยค ำ เหล่ำหมี ดอนตำล 

85 49010147 บ้ำนนำยอ เหล่ำหมี ดอนตำล 

86 49010148 บ้ำนป่ำพยอม เหล่ำหมี ดอนตำล 

87 49010152 บ้ำนขัวสูง กกตูม ดงหลวง 

88 49010154 บ้ำนปำกช่อง กกตูม ดงหลวง 

89 49010155 สยำมกลกำร 5 กกตูม ดงหลวง 

90 49010157 หมู่บ้ำนป่ำไม้ กกตูม ดงหลวง 

91 49010160 บ้ำนย้อมพัฒนำ ชะโนดน้อย ดงหลวง 

92 49010165 บ้ำนติ วรำษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง 

93 49010166 บ้ำนนำหลัก ดงหลวง ดงหลวง 

94 49010168 บ้ำนมะนำว พังแดง ดงหลวง 

95 49010170 พระรำชทำนบ้ำนหนองหมู พังแดง ดงหลวง 

96 49010171 บ้ำนโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง 

97 49010172 บ้ำนโพนไฮ สำขำบ้ำนโคกยำว ดงหลวง ดงหลวง 

98 49010173 บ้ำนก้ำนเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง 

99 49010176 บ้ำนน  ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง 

100 49010177 บ้ำนเหล่ำดง หนองบัว ดงหลวง 

101 49010178 บ้ำนหนองหนำว หนองบัว ดงหลวง 



รุ่นที่ 2  (13 – 14 กรกฎาคม 2562) 

ล ำดับที่ Smis โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

102 49010180 บ้ำนกกไฮโนนน  ำค ำ ค ำชะอี ค ำชะอี 

103 49010181 บ้ำนแก้งช้ำงเนียม ค ำชะอี ค ำชะอี 

104 49010182 บ้ำนนำปุ่ง ค ำชะอี ค ำชะอี 

105 49010183 บ้ำนโนนสว่ำง1 ค ำชะอี ค ำชะอี 

106 49010184 บ้ำนหนองกะปำด ค ำชะอี ค ำชะอี 

107 49010186 บ้ำนกลำง ค ำบก ค ำชะอี 

108 49010187 ค ำบกรำษฎร์นุกูล ค ำบก ค ำชะอี 

109 49010188 บ้ำนบำก ๑ ค ำบก ค ำชะอี 

110 49010189 บ้ำนห้วยล ำโมง ค ำบก ค ำชะอี 

111 49010193 บ้ำนค้อ บ้ำนค้อ ค ำชะอี 

112 49010194 บ้ำนโคก2 บ้ำนค้อ ค ำชะอี 

113 49010195 บ้ำนดงยำง1 บ้ำนค้อ ค ำชะอี 

114 49010196 ไทยรัฐวิทยำ11(บ้ำนแข้) บ้ำนค้อ ค ำชะอี 

115 49010199 บ้ำนม่วง บ้ำนเหล่ำ ค ำชะอี 

116 49010200 บ้ำนแมด บ้ำนเหล่ำ ค ำชะอี 

117 49010202 บ้ำนหนองสระพังทอง โพนงำม ค ำชะอี 

118 49010203 บ้ำนดอนป่ำแคน โพนงำม ค ำชะอี 

119 49010205 บ้ำนแฝก โพนงำม ค ำชะอี 

120 49010207 บ้ำนนำหลวง1 หนองเอ่ียน ค ำชะอี 

121 49010210 บ้ำนโคกสว่ำง2 เหล่ำสร้ำงถ่อ ค ำชะอี 

122 49010211 บ้ำนหนองไฮ เหล่ำสร้ำงถ่อ ค ำชะอี 

123 49010212 บ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ เหล่ำสร้ำงถ่อ ค ำชะอี 

124 49010213 เมืองพำลุกำกรภูมิ ชะโนด หว้ำนใหญ่ 

125 49010217 บ้ำนทรำยทอง บำงทรำยน้อย หว้ำนใหญ่ 

126 49010218 ชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย บำงทรำยน้อย หว้ำนใหญ่ 

127 49010220 บ้ำนป่งขำม ป่งขำม หว้ำนใหญ่ 

128 49010221 บ้ำนนำขำมป้อมวิทยำคม ป่งขำม หว้ำนใหญ่ 

129 49010222 บ้ำนนำดีโคกสวำท ป่งขำม หว้ำนใหญ่ 
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130 49010224 หนองผือดอนม่วง หว้ำนใหญ่ หว้ำนใหญ่ 

131 49010225 บ้ำนหว้ำนน้อย หว้ำนใหญ่ หว้ำนใหญ่ 

132 49010227 บ้ำนโนนสว่ำง 2 หว้ำนใหญ่ หว้ำนใหญ่ 

133 49010228 บ้ำนโนนยำง โนนยำง หนองสูง 

134 49010231 บ้ำนวังนอง โนนยำง หนองสูง 

135 49010232 บ้ำนหนองโอใหญ่ โนนยำง หนองสูง 

136 49010233 บ้ำนค ำพี  บ้ำนเป้ำ หนองสูง 

137 49010235 บ้ำนภู บ้ำนเป้ำ หนองสูง 

138 49010236 บ้ำนวังไฮ ภูวง หนองสูง 

139 49010237 บ้ำนนำตะแบง 2 ภูวง หนองสูง 

140 49010238 บ้ำนบุ่ง ภูวง หนองสูง 

141 49010239 บ้ำนโคกกลำง หนองสูงใต้ หนองสูง 

142 49010240 บ้ำนแวง หนองสูงใต้ หนองสูง 

143 49010241 บ้ำนโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง 

144 49010242 บ้ำนหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง 

145 49010243 บ้ำนเหล่ำน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง 

146 49010244 บ้ำนนำหนองแคน หนองสูง หนองสูง 

147 49010245 บ้ำนคันแท หนองสูง หนองสูง 

 


