ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตรที่ 4
ลักษณะโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
กลยุทธที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 8
ตอเนื่อง
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นายมณฑล พรอมสันเทียะ และ นายธงชัย โกมลไสย
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ กลยุทธที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กําหนดแนวทางการ
สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วถึง เชน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information technology : DLIT) , การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ในโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตองไดรับการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องทั้งจากการศึกษาเรียนรู
ดวยตนเอง หรือจากหนวยงานที่มีความรูและประสบการณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงมีความตองเปนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
2. วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1) รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
2) รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
1) หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ
2) ผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

4. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม / ขั้นตอน

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค.

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค. – มี.ค. เม.ย.. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.

1. วางแผนกําหนดรายละเอียดของ
โครงการ
2. เสนอโครงการ
และแตงตั้งคณะทํางาน
3. ประชุมคณะวิทยากร

/

4. ดําเนินการ
- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล
- กิจกรรม คาไอทีเพื่อการเรียนรู IT
Camp

/

/
/
/

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท) ถั่วจายทุกรายการ
ที่
1.

รายการ

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม
คาวัสดุ

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล

1.1 ประชุมคณะวิทยากร/คณะทํางาน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 10 คนๆละ 100 บาท 2 วัน
- คาจัดทําเอกสาร และวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม
1.2 พัฒนาบุคลากรผูดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาระดับกลุมคุณภาพ
การศึกษา ดานการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) และพัฒนาครูดานการ
จัดการเรียนการสอนดวย DL
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 160 คนๆละ 100 บาท 2 วัน
- คาสมนาคุณคณะวิทยากร 10 คนๆ ละ
250 บาท 5 จุดอบรม/1 วัน
- คาที่พัก 5 หองๆละ 350บาท 5 จุดอบรม/1
วัน

2,000

2,000
5,000

32,000
12,500

5,000

32,000
12,500

8,750

8,750

ที่

รายการ

- ตอ - คาจัดสถานที่ คาประธานเปด ปด กิจกรรม
5 จุดอบรมๆละ 1,000 บาท
1.4 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รวมกิจกรรมที่ 1
2.

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม
คาวัสดุ

5,000

12,500

47,750

5,000

5,000

65,250

กิจกรรม คายไอทีเพื่อการเรียนรู (IT Camp)

2.1 ประชุมคณะวิทยากร/คณะทํางาน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 10 คนๆละ 100 บาท 2 วัน
- คาจัดทําเอกสาร และวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม
2.2 ฝกปฏิบัติการเพิ่มทักษะใหกับนักเรียนดานการ
ใชเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 160 คนๆละ 100 บาท 2 วัน
- คาสมนาคุณคณะวิทยากร 20 คนๆ ละ
250 บาท 2 วัน
- คาที่พัก 5 หองๆละ 350 บาท 1 คืน

2,000

2,000
9,000

32,000

9,000

32,000

10,000

10,000
1,750

1.4 นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รวมกิจกรรมที่ 2

10,000

35,750

รวมทั้งสิ้น

22,500

78,500

1,750

9,000

54,750

19,000 120,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจวิธีการ และ
แนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
- การประเมินผล
- แบบประเมินผล
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- การทดสอบ
- แบบทดสอบ

2. บุคลากรผูดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุมคุณภาพ
การศึกษา มีทักษะประสบการณในการดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. นักเรียนไดรับการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

- การประเมินผล
- การสังเกต
- การทดสอบ

- แบบประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ

- การประเมินผล
- การสังเกต
- การทดสอบ

- แบบประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรผูดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุมคุณภาพการศึกษา มี
ทักษะประสบการณในการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจวิธีการ และแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดวยการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. นักเรียนไดรับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึง
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายมณฑล พรอมสันเทียะ)
รก.ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผูเสนอโครงการ
(นายธงชัย โกมลไสย)
ศึกษานิเทศก

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ
(.........................................)

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(.........................................)

