


ค ำช้ีแจงแบบส ำรวจข้อมูลโรงเรียนท่ีประสงค์ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
.................................. 

ค ำช้ีแจง 
เพื่อให้ผลการส ารวจข้อมูลได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ 

ผู้ส ารวจข้อมูลท าความเข้าใจแบบส ารวจข้อมูลให้ชัดเจน และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามสภาพความเป็นจริง และเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน   
 
ข้อก ำหนดและคุณสมบัติของโรงเรียน (โปรดศึกษำให้ละเอียด) 
1. เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่าดาวเทียม (DLTV) เนื่องจากขาดแคลนครู  
   ครูไม่ครบช้ันครูไม่ตรงวิชาเอก แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ DLTV 
2. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ท้ังนี้ หากโรงเรียนขนาดอื่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน   
   ให้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตามความจ าเป็น เป็นรายกรณี   
3. กรณีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ต้องไม่เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในแผนยุบเลิก 
   หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น 
4. ไม่เป็นโรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธิ ฯ หรือหน่วยงานอื่น ในระยะ  
   เวลา 3 ปีท่ีผ่านมา เว้นแต่ยังได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนห้องเรียนท่ีใช้จัดการเรียนการสอน  
   ด้วย DLTV 
5. มีระบบไฟฟ้าพร้อม กระแสไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าไม่ตก หรือดับบ่อย จนไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าร้อยละ 20  
    ของเวลาเรียน 
6. มีความเร็วระบบ Internet เพียงพอต่อการรับชมรายการย้อนหลัง (ประมาณ 6Mbps/เครื่อง)เช่น (เปิด 
   พร้อมกัน) ไม่เกิน 8 เครื่อง ความเร็ว Internet อย่างน้อย 50Mbps 9 – 12 เครื่อง ความเร็ว Internet  
   อย่างน้อย 100Mbps เป็นต้น 
7. ไม่อยู่ในรายช่ือโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1  
8. ไม่อยู่ในรายช่ือโรงเรียนท่ีได้รับ หรือมีแผนจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จากหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูล 
กรุณำติดต่อ 
กลุ่มงานสารสนเทศ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขท่ี 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100  
โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 133 , 095 784 6797  
E-mail : itgroup.dlf@gmail.com 
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แบบส ำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีควำมประสงค์ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

ค ำชี้แจง :  
 เพ่ือให้ผลกำรส ำรวจข้อมูลได้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้ส ำรวจข้อมูลท ำควำม
เข้ำใจแบบส ำรวจข้อมูลให้ชัดเจน และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตำมสภำพควำมเป็นจริง และเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน  

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรส ำรวจและจัดส่งแบบส ำรวจข้อมูล 
1. โรงเรียนด ำเนินกำรส ำรวจและกรอกข้อมูลออนไลน์ URL : https://forms.gle/f8uHRGkhkiKDw2v9A  
    ตำมแบบส ำรวจข้อมูล  
2. โรงเรียนด ำเนินกำรดำวน์โหลดแบบส ำรวจ (ไฟล์ต้นฉบับ) URL : http://gg.gg/gj52c กรอกข้อมูลและจัดส่ง  
    ต้นฉบับไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด 
  
 
 
 
 
        

   3. หน่วยงำนต้นสังกัดรวบรวมแบบส ำรวจ (ต้นฉบับไฟล์ .pdf) และกลั่นกรองข้อมูลก่อนส่งผลกำรส ำรวจกลับมำยัง    
                 มูลนิธิ ฯ ภำยในวันที่ 6 มีนำคม 2563 
 

 หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรส ำรวจข้อมูล 
  กรุณำติดต่อ 

 กลุ่มงำนสำรสนเทศ 
 มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
 กรุงเทพมหำนคร 10100  
 โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 133 , 095 784 6797  
 E-mail : itgroup.dlf@gmail.com 

QR Code  
ข้อมูลออนไลน์ 1. QR Code  

แบบส ำรวจ 2. 
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ข้อก ำหนดและคุณสมบัติของโรงเรียน (โปรดศึกษำให้ละเอียด)   

 

 1. เป็นโรงเรียนที่มีควำมประสงค์ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำดำวเทียม (DLTV) เนื่องจำกขำดแคลนครู  
         ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชำเอก แต่ยังขำดแคลนอุปกรณ์ DLTV 

 2. เป็นโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก ทั้งนี้ หำกโรงเรียนขนำดอ่ืนมีควำมประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุน  

       ให้ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตำมควำมจ ำเป็น เป็นรำยกรณี  

 3. กรณีเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน ต้องไม่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผน ยุบเลิก 

              หรือไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 

 4. ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมจำกมูลนิธิ ฯ หรือหน่วยงำนอ่ืน ในระยะเวลำ   

              3 ปีที่ผ่ำนมำ เว้นแต่ยังได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนห้องเรียนที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV 

 5. มีระบบไฟฟ้ำพร้อม กระแสไฟฟ้ำปกติ ไฟฟ้ำไม่ตก หรือดับบ่อย จนไม่สำมำรถใช้งำนได้เกินกว่ำร้อยละ 20  
     ของเวลำเรียน 

 6. มีควำมเร็วระบบ Internet เพียงพอต่อกำรรับชมรำยกำรย้อนหลัง (ประมำณ 6Mbps/เครื่อง)  
              เช่น (เปิดพร้อมกัน) ไม่เกิน 8 เครื่อง ควำมเร็ว Internet อย่ำงน้อย 50Mbps  
                              9 – 12 เครื่อง ควำมเร็ว Internet อย่ำงน้อย 100Mbps เป็นต้น 

 7. ไม่อยู่ในรำยชื่อโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ระยะที่ 1  

 8.  ไม่อยู่ ในรำยชื่ อโรง เรียนที่ ได้ รับ  หรือมีแผนจะได้รับกำรสนับสนุน อุปกรณ์  จำกหน่วยงำน อ่ืน  
     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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1. ข้อมูลพื้นฐำน 
รหัสโรงเรียน (10 หลัก)    ชื่อโรงเรียน      
สังกัด(สพป./สพม./อื่น ๆ)           
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   หมำยเลขโทรศัพท์   โทรสำร    
ละติจูด   ลองจจิูด   ระยะทำงจำกโรงเรียน ถึง อ ำเภอ  กิโลเมตร 
ระยะเวลำในกำรเดินทำง      ชัว่โมง ลักษณะพ้ืนผิวจรำจร (คอนกรีต/ลำดยำง/ลูกรัง)    

2. ข้อมูลผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและผู้ประสำนงำน 
ชื่อ      นำมสกุล      
ต ำแหน่ง              
หมำยเลขโทรศัพท์    อีเมล       
ชื่อ      นำมสกุล      
ต ำแหน่ง              
หมำยเลขโทรศัพท์    อีเมล       

3. ควำมต้องกำรใช้ DLTV (โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน) 

     ต้องกำรใช้ทุกกลุ่มสำระวิชำ ทุกระดับชั้น  
     ต้องกำรใช้บำงกลุ่มสำระวิชำ บำงระดับชั้น ได้แก่ (ท ำเครื่องหมำย √ ลงในตำรำงที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

กลุ่มสำระวิชำ/กิจกรรม 
ระดับชั้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภำษำไทย             
ภำษำอังกฤษ             
วิทยำศำสตร ์             
คณิตศำสตร ์             
สังคมศึกษำ ศำสนำ ฯ             
สุขศึกษำและพลศึกษำ             
กำรงำนอำชีพ ฯ             
ศิลปะ             
ประวัติศำสตร ์             
กิจกรรมเสร ี             
กิจกรรมกลำงแจ้ง             
กิจกรรมสร้ำงสรรค ์             
กิจกรรมเสริมประสบกำรณ ์             
อื่นๆ             
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4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ DLTV (โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

      ดีมำก               ปำนกลำง           น้อยมำก 

5. ข้อมูลอำคำรเรียน (โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง และในตำรำงที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 
มีอำคำรเรียนทั้งหมด จ ำนวน  หลัง  
ชื่ออำคำร     มี    ชั้น   มี ห้องเรียน 
ชื่ออำคำร     มี    ชั้น   มี ห้องเรียน  
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำร  เมตร  

6. ข้อมูลนักเรียน  

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 
จ ำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียน 

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3  
อ.1        
อ.2        
อ.3        
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
รวม        

 

6. ข้อมูลบุคลำกรสถำนศึกษำ (โปรดท ำเครื่อง √  ลงในตำรำง ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ    
ครูผูส้อน    
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร    
คร/ูเจ้ำหน้ำท่ีไอที    
อื่น ๆ    
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7. ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ 

แรงดันไฟฟ้ำ (220 Volt)        ปกต ิ       ไม่ปกต ิ(ไฟตกบ่อย หรือ ดับบ่อย เกินร้อยละ 20 ของเวลำเรียน 
ประเภท        กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค       โซล่ำร์เซลล_์_____กิโลวัตต์        อ่ืน ๆ     
ปลั๊กไฟฟ้ำในห้องเรียน  (บริเวณจุดกึ่งกลำงหน้ำห้อง)   
   มีครบทุกห้องเรียน     ไม่มี 
   มีบำงห้องเรียน (ระบุ)        
            
            
 

8. ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และอุปกรณ์เครือข่ำย 
8.1 ผู้ให้บริกำร (ISP) เช่น TOT/ CAT/ 3BB/ AIS/ TRUE/ etc., 
o ISP    ประเภท       ควำมเร็ว / Mbps 
o ISP    ประเภท       ควำมเร็ว / Mbps 

 (ประเภท เช่น Fiber optic / FTTx, ADSL, VDSL, IP Star, etc., สอบถำมข้อมูลได้ที่ผู้ให้บริกำร)  

      8.2 อุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง (Gigabit Router) จ ำนวน  เครื่อง 
ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)          
            
8.3 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบสำย (Gigabit Switch   Port) จ ำนวน  เครื่อง 
ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)           
            
            
 

 
8.4 จุดเชื่อมต่อสำย LAN ภำยในห้องเรียน (ท่ีสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สำย LAN ได้) 
           ยังไม่มี          มีครบทุกห้องเรียน 
           มีบำงห้องเรียน  ได้แก่ ห้องเรียนระดับชั้น      
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9. ข้อมูลกล่องรับสัญญำณดำวเทียม (IRD) ที่มีในปัจจุบัน (เฉพำะในห้องที่เรียนปกติ ไม่รวมห้องปฏิบัติกำร) 

           ยังไม่มี          มีครบทุกห้องเรียน 
           มีบำงห้องเรียน  ได้แก่ ห้องเรียนระดับชั้น      
            
            
            

10. จุดเชื่อมต่อสัญญำณดำวเทียม (สำย RG 6) ที่มีในปัจจุบัน (เฉพำะในห้องที่เรียนปกติ ไม่รวมห้องปฏิบัติกำร) 
           ยังไม่มี          มีครบทุกห้องเรียน 
           มีบำงห้องเรียน  ได้แก่ ห้องเรียนระดับชั้น      
            
            
            

11. ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทียม ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV และมีสภำพพร้อมใช้ 
(1 ชุดประกอบด้วย จำนรับสัญญำณดำวเทียม ขนำด 75cm จ ำนวน 1 ใบ หัวรับสัญญำณดำวเทียม (LNB)  
ที่สำมำรถต่อสำยสัญญำณได้ 2 เส้น) 

           ยังไม่มี       
           มีแล้ว จ ำนวน ชุด 

12. เครื่องรับโทรทัศน์หรือโปรเจ็คเตอร์ ที่มีในปัจจุบัน (เฉพำะในห้องเรียนปกติ ไม่รวมห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ) 

ระดับชั้น 
ขนำดจอภำพโทรทัศน์ที่มีอยู่ปัจจบุัน (นิ้ว) จ ำนวน 

หมำยเหตุ 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 โปรเจ็คเตอร์ 

อ.1     ให้กรอกขนำดจอภำพ หน่วยเป็นน้ิว 

อ.2     (วัดแนวทแยง) เช่น 32 , 40, 50, 55  

อ.3     เฉพำะท่ีมีและสำมำรถใช้งำนได้ปกติ 

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      
ม.1      
ม.2      
ม.3      
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ภำพภำยในโรงเรียนและภำยในห้องเรียน (ดังตัวอย่ำง) 
ป้ำยหน้ำโรงเรียน 

 

อำคำรเรยีน 

 

ภำพห้องเรียน (หน้ำช้ัน) 

  

ภำพห้องเรียน (หลังห้อง) 

 

ภำพอุปกรณ์ (Router) 

  
 

ภำพอุปกรณ์ (Switch) ด้ำนที่มองเห็นช่องเสียบสำยแลน 

 

ภำพอุปกรณ์ (จำนรับสญัญำณดำวเทียม) 

 

ภำพอุปกรณ์ (กล่องรับสญัญำณดำวเทียม) 
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  ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำในระดับภูมิภำค 

  ข้ำพเจ้ำ      
  ต ำแหน่ง      
 ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 

 

ลงช่ือ    

      (     ) 

        วันท่ี    / /  

  ค ำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ข้ำพเจ้ำ      
  ต ำแหน่ง      
 ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 

 

ลงช่ือ     

      (     ) 

        วันท่ี    / /  

     ผังอำคำรและบริเวณโรงเรียน จำก Google Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
ให้ท ำกำร Capture ภำพบริเวณโรงเรียน จำก Google Map  พร้อมทั้งระบุระยะห่ำงระหว่ำงแต่ละอำคำร  

และระดับชั้นที่มีกำรเรียนกำรสอนอยู่ในแต่ละอำคำร  
  

    
  

      
 

ตวัอยา่งการกรอกขอ้มลูในสว่นของผงัอาคารและบรเิวณโรงเรยีน 

ประทับตรำ

โรงเรียน 


