ภาระงานในหน้าที่
หน้าที่

นโยบาย

กลุ่มงาน :
1. หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพื้นฐานอาชีพ

1. ศูนย์สื่อต้นแบบ
2. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
3. การดาเนินงานทีม่ ีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)

พืน้ ที่รบั ผิดชอบ
กลุ่มเครือข่ายวังหลวงหนองหลวง
1. โรงเรียนเพียงหลวง13
(ประชาบารุง)
2. โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
3. โรงเรียนหนองวัวชุม
4. โรงเรียนบ้านโพนทอง
5. โรงเรียนท่าคาบง
6. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
7. โรงเรียนบ้านแบง
8. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8
9. โรงเรียนบ้านหนองจอก
โนนสมบูรณ์
10. โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา
11. โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

2. การศึกษาพิเศษ

นายปรีชา หลักคาพันธ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
แนวคิ ด
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็ น กลุ่มงานดาเนิน การเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
โดยยึดโรงเรียนเป็ นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทัง้ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ม ีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่ง เสริม การพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มคี ุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึก ษ า วิจ ัย และพัฒ นาให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิ จ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา หน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และชุมชน
๕.๓ งาน นิ เ ทศ ติ ด ตาม ตร วจ ส อบ แ ล ะ ประ เ มิ น ผ ลก าร บริ ห าร แ ละ ก าร จั ด
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทางการศึ
กษา
กลุ่มงานนิ เทศติ
ดตามและ

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิ เทศการศึกษา

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษและผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้





งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

ภาระงานในหน้ าที่
๑. งานธุรการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษา วิเ คราะห์ วางแผนจัด ระบบข้อ มู ล สารสนเทศและการบริห ารงานของกลุ่ ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมภายในกลุ่ม
๔. ประสานงานกับ กลุ่ ม อื่น ในส านั ก งาน หน่ ว ยงานและสถานศึก ษาในงานธุ ร การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั ่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุ่มงานเป็ นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๕. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ วยการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการ ข่ า วราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มงานพัฒนา

การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้

๒.๑ งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิ เศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิ เศษ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษานโยบายของรัฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิก าร และส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน รวมทัง้ วิ เ คราะห์ แ นวโน้ มและทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถ
พิเศษ ทัง้ ในและต่างประเทศ
๓. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ นให้ ส ถานศึ ก ษามีค วามพร้ อ มในการจัด การศึก ษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ม ีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผูบ้ ริหาร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มีค วามสามารถพิ เ ศษ และด าเนิ น การวิจ ัย ในชัน้ เรีย น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมิน ผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ ด้ อ ยโ อก าส แล ะผู้ ม ี ค วาม สามาร ถพิ เ ศ ษ แ ละ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ส ถานศึ ก ษาใน ด้ า น
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ

ผูด้ อ้ ยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรีย นก่ อนวัย เรียน ผู้ม ีค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย สติปัญ ญา ผู้ด้อ ยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั ่วถึง ในสถานศึกษาที่จดั การเรียนรู้โดยครูและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒.๒ งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษาขั ้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒ ๕ ๔๔ แล ะ มาตรฐ าน
การเรียนรูท้ งั ้ ๘ กลุ่มสาระ รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ
ดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห าร
จัดการหลักสูตร
๓. พัฒ นาครู ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ให้ มีค วามรู้ ความเข้า ใจในการจัด ท าหลัก สู ต ร
สถานศึกษา
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ ส ถานศึ ก ษาจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
๕. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษาจัด หลัก สู ต รเฉพาะด้ า น เช่ น โรงเรี ย น
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการ ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น Home
School
การศึกษาทีจ่ ดั ในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็ นต้น
๗. ส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้ ค รูอ อกแบบการเรีย นรู้แ ละจั ด การเรีย นรู้ ต ามแนวปฏิรู ป
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการ
วิจยั ในชัน้ เรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุ กคนที่อยู่ใ นสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐานได้ร บั การจัดการเรียนรู้โ ดยครูและ
ผู้บริห ารสถานศึกษาที่ม ีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขัน้ พื้น ฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขันตอนและแนวการปฏิ
้
บตั ิ

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจยั การบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนั บ สนุ นการศึก ษา วิเ คราะห์ วิจ ัย การพัฒ นาหลัก สู ต ร และการจัด กระบวน
การเรียนรูข้ องครู ผูบ้ ริหารตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๕. นาผลการวิจยั ไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒. กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานส่งเสริมพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
งานศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒.๑

งานส่งเสริ ม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ดาเนิ นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ สื่อต้น แบบของหน่ วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผูบ้ ริหาร ให้มคี วามรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
๔. นิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ท าง
การศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่อื นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุม้ ค่า
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิ เคราะห์ วิ จยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา
๒. วิจยั เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา
๓. ส่ ง เสริม สนับ สนุ น ให้ส ถานศึก ษาที่ด าเนิ น การ ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิจ ัย พัฒ นาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจยั น าไปใช้ และ
เผยแพร่ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศกึ ษาและนาผลการวิเคราะห์วจิ ยั ไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิน่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

