
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการบริหารงาน 

กลุ่มวิชาการ 
 

 

โรงเรียนบ้านหลังเขา 

อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

 



ค าน า 

  คู่มือการบริหารวิชาการฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของงานบริหาร

วิชาการและเป็นกรอบภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  มุ่งการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ให้สถานศึกษา

ได้ด าเนินการโดยอิสระคล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

  คู่มือฉบับนี้  ได้รวบรวมขอบข่าย ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติ  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการ

งานตามโครงสร้างของฝ่ายบริหารและน าไปสู่การประเมินคุณภาพตามศักยภาพของผู้รับผิดชอบ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือบริหารวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของ

การจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้

ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กรายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุ ดด้วยเจตนารมณ์ที่

จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน 

ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความ

เข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 

ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็วและสอดคล้อง                 

กับความต้องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้การบริหารและจัดการสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง  และการประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 

 

ขอบข่าย/ภารกิจ  
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 



3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการศึกษา 
7. การวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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โครงสร้างงานบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือบริหารงานกลุ่มวิชาการ โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 

ส านักงานบริหารวิชาการ 

• งานธุรการ-สารบรรณ 

• พัสดุ-การเงิน และงานระบบควบคุมภายใน 

• งานข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
และส่งเสรมิวิชาการ 
• งานพัฒนาหลักสูตร 
• งานพัฒนาการเรียนการสอน 
• งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
• งานเครือข่ายวิชาการ 
• ศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมดุ) 
• ศูนย์แนะแนว 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี

• งานวิจัยเพื่อการเรียนรู ้
• ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กลุ่มงานทะเบียน 
• งานทะเบียนประวัตินักเรียน 

• งานทะเบียนวัดผล 

• งานวัดและประเมินผล 

• งานเทียบโอนผลการเรียน 

• งานรับนักเรยีน  

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
• งานประเมินภายใน 
• งานประเมินคณุภาพภายนอก 
 

กลุ่มงานสาระการเรยีนรู้และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 
• นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
• งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

คณะกรรมการวิชาการ ตัวแทนผู้ปกครอง 



ขอบข่ายงานวิชาการ 

       ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น  12  งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย 
งานหลักสูตร  งานการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานส่งเสริมวิชาการ  งานวิจัยทางการศึกษา 
 งานนิเทศการสอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    งานแนะแนว การประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา   งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ    การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา  โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. งานบริหารฝ่าย 
          เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ 
บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อน านโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
รายละเอียดงานดังต่อไปนี้ 
          1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
          1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน 
          1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          1.5 จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน 

2. งานหลักสูตร 
ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผู้สอนจะน า

หลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย 
          2.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ด าเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร 
          2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
          2.3 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
          2.4 ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          2.5 ก ากับติดตามให้คุณครูน าหลักสูตรไปใช้ 
          2.6 ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
          2.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
          2.8 จัดท าสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

คู่มือบริหารงานกลุ่มวิชาการ โรงเรียนบ้านหลังเขา 4 



3. งานการเรียนการสอน 
การสอนของครูจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้น ครูจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนจะต้อง

วางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา พัฒนา
ระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน งานการเรียนการสอนประกอบด้วย 
          3.1 จัดท าประมวลการสอนรายวิชา 
          3.2 จัดท าแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 
          3.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          3.4 จัดตารางสอน 
          3.5 ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มสาระ 

4. งานวัดผลและประเมินผล 
             4.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น
ระบบ 
             4.2 ประสาน ด าเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่
ละภาคเรียนลงในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
             4.3 จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวัดผล 
             4.4 เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
             4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน 
การถอน การขอเพ่ิมวิชาเรียน 
             4.6 การควบคุมดูแล ก ากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่
ก าหนด 
 4.7 ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 
 4.8 ด าเนินการจัดท าตารางสอบกลางปี ปลายปี ประสานงานกับงานธุรการกลุ่มบริหารวิชากรใน
การออกค าสั่งการสอบต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ  
 4.9 จัดท าสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, 
สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.10 แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5. งานส่งเสริมวิชาการ 
เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรในห้องเรียนยังไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาด้านคุณภาพ
วิชาการ ดังนั้น งานส่งเสริมวิชาการจึงมีส่วนส าคัญมากท่ีจะท าให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทั้งครบ 
งานส่งเสริมวิชาการประกอบด้วย 
          5.1 การจัดป้ายนิเทศ 
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          5.2 สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
          5.3 จัดชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
          5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ 
          5.5 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
          5.6 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 

6. งานวิจัยทางการศึกษา 
              6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการใช้สื่อ 
              6.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
              6.3 ติดตามตรวจสอบผลการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
              6.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
              6.5 สนับสนุนครูให้น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

    7.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับ           

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

               7.2 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

               7.3 งานห้องสมุด เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากต าราเรียนและ 
การเรียน การสอน  ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการที่สมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ 

  8. งานนิเทศการสอน 
การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพ่ือให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และความ

ร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดด าเนินการดังนี้ 
          8.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
          8.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
          8.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
          8.4  มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
          8.5 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
          8.6 ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
          8.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและสิ้นปีการศึกษา 
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9. งานแนะแนว  
กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนเป็น

รายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมุ่งให้สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตามความถนัด ความสนใจ และความ 
สามารถ บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเชื่อท่ีว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญ
งอกงามได้ตามศักยภาพของตน 

9.1 งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอข้อมูลของผู้เรียน 
9.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 
9.3 งานให้ค าปรึกษา อบรมทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ครู ให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบุคคล

และเป็นกลุ่ม 
9.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุ่มปรึกษา

ปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความ
ถนัดความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

9.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 

10. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  10.1 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

10.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 

10.3  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

10.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

11. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

11.1 ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 

11.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบันทาง

สังคมอ่ืน 

11.3 สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยร่วมมือ

กับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนการจัดองค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนบ้านหลังเขา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2  

ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษา      
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           คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนจากยุทธศาสตร์ 

นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและ

หลักสูตร      ทีใ่ช้ในปัจจุบัน                         

12. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

12.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 

12.2 จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และหลากหลาย 
 

**************************************************************** 
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