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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี (ศธ 4334-64-0032)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การศึกษาทางไกล เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาไปสูบุ่คคลกลุม่ตา่ง ๆ อยา่งทัว่ถึง ลดความเหลื่อมลา แกไ้ขปัญหา
ครูไมค่รบชัน้ ทําให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

เด็กไทยทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง ดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
สนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการ
ศึกษาทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ /ครูผูส้อนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(3) สง่เสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลุมทัง้เงินเดือน สายอาชีพ
และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม ่โดยผูท้ีม่ีใบประกอบวิชาชีพจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมี
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาทีต่นเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้าง
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แกผู่เ้รียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.2การเปลีย่นโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตองการของสถานศกษาตามเกณฑมาตรฐานอตรากาลงของสานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

เด็กทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง ดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถใน
การสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการ
ศึกษาทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ /ครูผูส้อนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
สนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการ
ศึกษาทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ /ครูผูส้อนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03)

ปัจจัย ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (120101F0302)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

เป้าหมายรวม

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส ทุกคนมีความ

เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวม

ถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย

พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง

ยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

3. การปฏรูปเพอลดความเหลอมลาทางการศกษา

เป้าหมายรวม

3. โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางทีต่อ้งการการยก

ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น ไดร้ับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

5. ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่

ตอ้งการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการ

สนับสนุนทางวิชาการไดอ้ยา่งเพียงพอ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

เป้าหมายรวม

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย

โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอด

จนวิจัยพัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความ

สามารถของคนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.1 การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 1 สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ

ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการ

ศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบ

การศึกษาไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและตามศักยภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกล หรือในสถานศึกษาที่

ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอยา่งเร่งดว่น

เป้าหมายรวม

1) โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่

ตอ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น

ไดร้ับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ



30/7/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=60c85a655e10e434d1c2c95c 4/12

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

ไดรบการแกปญหาอยางเปนระบบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกล หรือในสถานศึกษาที่

ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอยา่งเร่งดว่น

เป้าหมายรวม

3) ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและ

โรงเรียนขนาดกลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการ

จัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทาง

วิชาการไดอ้ยา่งเพียงพอ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกล หรือในสถานศึกษาที่

ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอยา่งเร่งดว่น

กิจกรรม

กิจกรรม 1 จัดทําขอ้เสนอเพื่อแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กใน

พื้นทีห่่างไกล และขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดกลาง

ทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น

อยา่งเป็นระบบ

เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลวา่ดว้ยยุทธศาสตร์เพื่อ

แกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกล

และขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาโรงเรียนขนาด

กลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการ

จัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่นอยา่งเป็นระบบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกล หรือในสถานศึกษาที่

ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอยา่งเร่งดว่น

กิจกรรม

กิจกรรม 2 นําขอ้เสนอไปสูก่ารปฏิบัติ

เป้าหมาย

ขอ้เสนอไดร้ับการนําไปปฏิบัติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูป

3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกล หรือในสถานศึกษาที่

ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอยา่งเร่งดว่น

กิจกรรม

กิจกรรม 5 สนับสนนครและผเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผา่นระบบดิจิทัล 
 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

กจกรรม 5 สนบสนุนครูและผูเรยนในโรงเรยนขนาดเลกในพนท

ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้สามารถเขา้ถึงการสนับสนุน

ทางวิชาการ

เป้าหมาย

ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่าง

ไกลและโรงเรียนขนาดกลางสามารถเขา้ถึงการ

สนับสนุนทางวิขาการ

เป้าหมายรวม

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ

สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- จัดทําสื่อการเรียนรู้ทีเ่ป็นสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถใช้งานผา่นระบบ

อุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนทีใ่ห้คนทุกกลุม่สามารถเขา้ถึงไดง้า่ย สะดวก ทัว่ถึง

ไมจ่ํากัดเวลาและสถานที ่และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชน

ผลิตหนังสือ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน ยุทธศาสตร์สร่้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ เดชกําพล

นามสกุล เจดียย์อด

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) dck52120@gmail.com

โทรศัพท์ 089-9545584

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานร่วมกับสํานักงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดด้ําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีทางไกล
(DLIT/DLTV) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การพัฒนาโรงเรียนเป็น
บทบาทของเขตพื้นทีร่่วมกับโรงเรียน พีเ่ลีย้ง สําหรับโรงเรียนพีเ่ลีย้งในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน มี 6 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย โรงเรียนแมท่ะประชาสามัคคี โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโรงเรียน แมท่ะวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดลําปางทีร่่วมโครงการมี 6 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนทิพยป์าละวิทยานุ
สรณ ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา โรงเรียนวัดบา้นหมอ้ศึกษา โรงเรียนแมท่ะปริยัติศึกษา และโรงเรียน วัดพระแกว้ดอน
เตา้สุชาดาราม จากการดําเนินการทีผ่า่นมา ยังพบสภาพปัญหาทีต่อ้ง เร่งดําเนินการหลายดา้น เช่น ขาดแคลนดา้น
บุคลากร ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน ปัญหาดา้นบริหารจัดการ ดา้นการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน
จากสภาพปัญหาดังกลา่ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดส้นับสนุนงบประมาณ จํานวน 210,000 บาท
เพื่อให้เขตพื้นทีด่ําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูผูส้อนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทาง
ไกล และนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จึงได้
จัดทําโครงการนีข้ึ้น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพของครูผูส้อนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3. เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2. โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน ไดร้ับการนิเทศ ติดตามฯ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. ครูผูส้อนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้ับ การ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล 2. ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3. โรงเรียนได้
รับการนิเทศ ติดตามจากผูเ้กีย่วขอ้ง 4. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 5. ผูเ้กีย่วขอ้งพึงพอใจระดับมาก

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ร้อยละ 100 2. ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ร้อยละ 100 3. โรงเรียนไดร้ับการนิเทศ ติดตาม ร้อยละ 100 4. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 100 5.
ผูเ้กีย่วขอ้งพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 80

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดลําปาง ทีร่่วมโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน ไดแ้ก ่1) โรงเรียนวัดพระแกว้ดอนเตา้
สุชาดาราม 2) โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ 3) โรงเรียนทิพยป์าละวิทยานุสรณ ์4) โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 5)
โรงเรียนวัดบา้นหมอ้ศึกษา 6) โรงเรียนแมท่ะปริยัติศึกษา

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดลําปาง ทีร่่วมโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงานวันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การประชมุวางแผน และวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานโรงเรยีนพ

การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร อบรม และพัฒนาการจัดการศกึษ

แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และประกวดผลการปฏบิตังิานที�เป็นเลศิ ระ

การนเิทศ ตดิตามและสรปุผล

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 3

การประชมุวางแผน และวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาในสงักดั รว่ม

การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร อบรม และพัฒนาการจัดการศกึษาทางไกล

แลกเปลี�ยนเรยีน

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

210,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 210,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 185,680 บาท

ไตรมาสที ่4 24,320 บาท
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แหลง่เงิน

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

210,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2. โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน ไดร้ับการนิเทศ ติดตามฯ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. ครูผูส้อนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้ับ การ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ร้อยละ 100 2. ครูผูส้อนไดร้ับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ร้อยละ 100 3. โรงเรียนไดร้ับการนิเทศ ติดตาม ร้อยละ 100 4. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 100 5.
ผูเ้กีย่วขอ้งพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 80

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประชุมวางแผน และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในสังกัด ร่วมกับหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งปีการศึกษา 2563

การประชุมวางแผน และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในสังกัด ร่วมกับหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งปีการศึกษา 2563

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และพัฒนาการจัดการศึกษาทาง
ไกล

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และพัฒนาการจัดการศึกษาทาง
ไกล

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ย
โอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนา
ครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่
ตอ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น ได้
รับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่
ตอ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น ได้
รับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

5. ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิชาการไดอ้ยา่งเพียง
พอ

ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิชาการไดอ้ยา่งเพียง
พอ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีมี่คุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน

เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถาน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคค์วาม
รู้ทีน่ําไปใช้ไดจ้ริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษาไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานและตาม
ศักยภาพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1) โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่
ตอ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น ได้
รับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่
ตอ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยา่งเร่งดว่น ได้
รับการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3) ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิชาการไดอ้ยา่งเพียง

ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิชาการไดอ้ยา่งเพียง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
พอ พอ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลวา่ดว้ยยุทธศาสตร์เพ่ือแกปั้ญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกล และขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นอยา่งเป็นระบบ

ขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลวา่ดว้ยยุทธศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกล และขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาโรงเรียน
ขนาดกลางทีต่อ้งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
อยา่งเร่งดว่นอยา่งเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ขอ้เสนอไดร้ับการนําไปปฏิบัติ ขอ้เสนอไดรั้บการนําไปปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิขาการ

ครูและผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางสามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวิขาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความ
สามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- จัดทําสื่อการเรียนรู้ทีเ่ป็นสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถใช้งาน
ผา่นระบบอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนทีใ่ห้คนทุกกลุม่สามารถเขา้ถึงได้
งา่ย สะดวก ทัว่ถึง ไมจํ่ากัดเวลาและสถานที ่และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

จัดทําสื่อการเรียนรู้ทีเ่ป็นสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถใช้งานผา่น
ระบบอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนทีใ่ห้คนทุกกลุม่สามารถเขา้ถึงไดง้า่ย
สะดวก ทัว่ถึง ไมจ่ํากัดเวลาและสถานที ่และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

185,680

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

185,680

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรมโครงการฯ ในไตรมาสที ่3 ดังนี ้1. ประชุม
วางแผนและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปีการ
ศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที ่26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลป ลพ จํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 47 คน โดย
ไดม้ีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกับโรงเรียนพีเ่ลีย้ง ปีงบประมาณ 2563 และวางแผน
ดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 2. การประชุมปฏิบัติการ อบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลให้โรงเรียนพี่
เลีย้ง (ตามหนังสือ สพม.ลปลพ ที ่ศธ 04344/ ว 1538 ลว 28 มิถุนายน 2564) (หนังสือโอนเปลีย่นเปลงเงินจัดสรรงบ
ประมาณ หนังสือ สพม.ลปลพ ที ่ศธ 04334/ ว 1549 ลว 28 มิถุนายน 2564) โดยการจัดสรรงบประมาณ ให้กับ
โรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน ไดด้ําเนินการฯ ไดแ้ก ่1.โรงเรียนแมท่ะวิทยา 30,000 บาท 2.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
30,000 บาท 3.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 30,000 บาท 4.โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 30,000 บาท 5.โรงเรียนห้างฉัตร
วิทยา 30,000 บาท 6.โรงเรียนแมท่ะประชาสามัคคี 30,000 บาท รวมทัง้สิน้ 180,000 บาท สง่ผลให้ ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ความรู้ ความสามารถในการสนับสนุน สง่เสริมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ครูผูส้อนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้ับ การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และโรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

https://emenscr.nesdc.go.th/

