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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
4
ใหม
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมณฑล พรอมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร 6 ดาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาพและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
ภายใตนโยบายดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 นโยบาย คือ
1) นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
3) นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5) นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV และดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวของของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดทําจัดโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อยางทั่วถึง
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3. เปาหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
- รอยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อยางทั่วถึง
3.2. เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อยางทั่วถึง
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม / ขั้นตอน

1. วางแผน ศึกษา และวิเคราะห
แนวทางกระบวนการพัฒนา
3. การดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค. – มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย. – มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. – ก.ย.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ส.ค.

พ.ย.-ธ.ค.

กิจกรรมหลักที่ 1 การซอมบํารุงอุปกรณ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชํารุด
กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
4. กํากับ ติดตาม และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตามโครงการ

ก.ย.

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท) ถั่วจายไดทุกรายการ
ที่

รายการ

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซอมบํารุงอุปกรณ DLTV
ของโรงเรียนในสังกัดที่ชํารุด
- คาวัสดุอุปกรณในการซอมบํารุง
รวม

-

-

2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV
- คาใชจายในการนิเทศ/น้ํามันเชื้อเพลิง
รวม

-

-

รวม
คาวัสดุ
40,000

40,000

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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ที่

รายการ

4 กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมสัมมนาการถอด
บทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
1) ประชุมคณะทํางาน/วิทยากร
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
20 คนๆละ 180 บาท/ 1 วัน
2) ประชุมสัมมนา
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 200 คนๆละ 180 บาท/ 1 วัน
- คาสมนาคุณวิทยากร
- คาใชจายในการจัดการประชุมสัมมนา
รวม
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หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

รวมทั้งสิ้น
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) อยาง
ทั่วถึง

คาวัสดุ

3,600

3,600

36,000

36,000

14,400

6,000
14,400

6,000

6,000

54,000

กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทางไกล
- คาพัฒนาระบบแจงซอมบํารุง
รวม

รวม

-

-

6,000

49,600

-

60,000

20,000

20,000

20,000

20,000

74,400 130,000

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
- การประเมินผล
- แบบประเมินผล
- การสังเกต
- แบบสังเกต
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อยางทั่วถึง
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นายมณฑล พรอมสันเทียะ)
รก.ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายวิรัตน พุทธทองศรี)
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายรอง ปญสังกา)
ผอ.สพป.เลย เขต 1

