คู่มือปฏิบัติงาน
ของ

นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

นายสุเทพ โตสุวรรณ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4. กลุ่มงานนิเทศติดตาม และปะเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสัง่ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาหรับ การจัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
4. นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง

และพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมทีเ่ กี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค หลักเกณฑ์ ระเบียบ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพือ่ ยกผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
3. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. ดาเนินการศึกษา วิจัย จัดให้มีเวทีการแข่งขันและพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่
กาหนด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. สรุปรายงานผลการวิจัยตามแผนงาน/โครงการ
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแนวทางการวัดผลและประเมินผลแนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วมและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสถานศึกษา และชุมชนอย่าง
สม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้
/การพัฒนาหลักสูตร
4. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อดาเนินการนิเทศ
การศึกษาและการเรียนการสอน
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นาผลการประเมินไป
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตาม
แผนงาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้นักเรียน
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ในการดารงชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1 ปฏิบัติงานกิจกรรม / โครงการพิเศษ ดังนี้

1.1 โครงการ/กิจกรรม จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 โครงการ/กิจกรรม DLIT / DLTV
1.3 โครงการ/กิจกรรม ทวิศกึ ษา

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
1. ขอบเขตของงาน

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของ
กลุ่ ม นิเ ทศติด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึก ษา ในการศึ กษาความต้อ งการ การส่ งเสริม และพั ฒ นา
สถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และการให้บริห ารสื่ อ การนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผล ตลอดจนการแสวงหาความร่ว มมือกั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
2. คาจากัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้
สถานศึกษาผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ เผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
1.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
1.2 สรุปผลการประเมินผลการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ไม่บรรลุผล
ประเมินผล ระบบการบริการ การส่งเสริมการผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปรับปรุง

แ ก้ ไ ข
บรรลุผล

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

งานศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา สื่อ ทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการดาเนินการให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทุกแห่ง ได้วิเคราะห์ วิจัย เพื่อนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของแต่ละสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หมายถึง การศึกษาและนาผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาหรับนามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนาส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จาก
ผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพ การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. พั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น สื่ อ ต้ น แบบ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาทั้ ง การให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

4. นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พั ฒ นารู ป แบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห์ ตรวจสอบ ผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของครู ผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ
นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการความรู้
ไม่มีคุณภาพ

ประเมินระบบการพัฒนา
ปรับปรุง

มีคุณภาพ

สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แ ก้ ไ ข

