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กลุ่มเครือข่ายวังหลวงหนองหลวง 
1. โรงเรียนเพียงหลวง13 
(ประช าบ ารงุ) 
2. โรงเรียนอนบุาลหนองควาย 
3. โรงเรียนหนองวัวชุม 
4. โรงเรียนบ้านโพนทอง 
5. โรงเรียนท่าค าบง 
6. โรงเรียนบ้านหนองหลวง 
7. โรงเรียนบ้านแบง 
8. โรงเรียนป่าไมอุ้ทิศ 8 
9. โรงเรียนบ้านหนองจอก 
โนนสมบูรณ์ 
10. โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 
11. โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 

1. ศูนย์สื่อต้นแบบ 
2. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
3. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

กลุ่มงาน : 

  1. หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมและ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  2. การปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู ้

การงานพื้นฐานอาชีพ 

  2. การศึกษาพิเศษ 

นายปรีชา หลกัค าพนัธ์ ต าแหน่ง ศึกษานเิทศก์ช านาญการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา วเิคราะห์ วจิยั  
ตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อให้สถานศกึษา
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนั
โดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกดิการเรยีนรู้ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศกึษา 
 ๒. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาชาต ิ
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพฒันา การวดัและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่ อส่ ง เสริม การศึกษา วิจ ัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพเิศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
      ๒.๓  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ 
  
 ๓.  กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๑  งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 



      ๓.๒   งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๑   งานส่งเสรมิ  พฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๒   งานศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
       ๕.๑  งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสรมิสนบัสนุน เครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา  หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิ เ ทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประ เมินผลการบริห า รและการจัด 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
     ๕.๔  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
      ๖.๑ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     ๖.๓  งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 
     ๖.๔  งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์ วจิยั มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 
     ๗.๑  งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา      
 ๗.๓  งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่การศกึษา สถานศกึษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

 งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา  
    
 หนองคาย เขต 2 

 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



ภาระงานในหน้าท่ี 
๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศกึษา วเิคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๕. ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการประชาสัมพันธ์ และการ ข่ าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขัน้พื้นฐาน รวมทัง้ วิเคราะห์แนวโ น้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
  ๒. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถ
พเิศษ ทัง้ในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศกึษาพเิศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพเิศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของ
สถานศกึษา โดย 
          ๓.๑  พฒันาคร ู ผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถจดัการศกึษาปฐมวยั 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจ ัยในชัน้ เรียน  
เพื่อพฒันาหลกัสตูรได ้
         ๓.๒  การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ 
ผู้ด้อยโ อกาส  แล ะผู้ มีความสามารถพิ เศษ  และ ให้ความช่ วย เหลือสถานศึกษา ในด้าน  
การพฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น  ทีจ่ดัการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ  

 

กลุ่มงานพฒันา 

หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรยีนรู ้



ผูด้อ้ยโอกาส และมคีวามสามารถพเิศษ  เช่น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นักเรียนก่อนวยัเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพเิศษได้มโีอกาสเขา้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถึง ในสถานศกึษาที่จดัการเรยีนรู้โดยครูและ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีวามรู้ ความเขา้ใจและมคีวามสามารถในการพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายและมคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศึกษ าหลักสูต รการศึกษาขั ้นพื้ น ฐาน  พุ ท ธศัก ราช  ๒๕๔๔ และมาตรฐ าน 
การเรยีนรูท้ ัง้  ๘ กลุ่มสาระ รวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๒.  ศกึษา รวบรวมขอ้มลูและจดัท าระบบสารสนเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินการ
ดงันี้ 
       ๒.๑  ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่ง เรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ ยวกับการบริหาร 
จดัการหลกัสตูร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศกึษา 
  ๔.  ส่ง เสริมและสนับส นุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรยีนตามแนวพุทธ โรงเรยีนกฬีา โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนอจัฉรยิะ    
  ๖. ส่ ง เสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  Home School  
การศกึษาทีจ่ดัในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นตน้ 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  ๘.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศกึษา พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา โดยใช้ขอ้มูลจากการ
วจิยัในชัน้เรยีนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
และน าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันา  



  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นักเรียนวยัเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานได้รบัการจดัการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศกึษาขัน้พื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑. ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวจิยัการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน  
การเรยีนรูข้องคร ูผูบ้รหิารตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้ง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศกึษา วจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร และการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้
 ๕.  น าผลการวจิยัไปก าหนดนโยบายเพื่อพฒันางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู้ 

            ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
             สถานศกึษามผีลการศกึษา วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 

๒. กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 



๒.๑ งานส่งเสริม  พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษา  ความตอ้งการสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
  ๒.  ด าเนินการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ีรวมทัง้สื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนบัสนุนช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา 
  ๓.  ส่งเสรมิและพฒันาคร ูผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการพฒันาสื่อนวตักรรม และ
เทคโนโลย ี
  ๔. นิ เทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง  
การศกึษา เพื่อน าผลมาปรบัปรุงและพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการส่งเสรมิการใช้สื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  สถานศกึษามสีื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอยา่งคุม้ค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 ๒.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ     เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั เกี่ยวกบัการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลย ี   ทาง
การศกึษา 
 ๒. วจิยัเพื่อพฒันาสื่อตน้แบบ  นวตักรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานศกึษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย  พัฒนาสื่อ  
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวเิคราะห์  วจิยั น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาทุกแห่ง ไดศ้กึษาและน าผลการวเิคราะห์วจิยัไปใช้ในการ
พฒันาสื่อ  นวตักรรม  และเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่ 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 


