
 

 

 

 

ชื่อ  นางศิริรัตน์ แย้มศลิป์ 
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 
                     งานประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
                         หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

    งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพือ่พฒันาหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิเศษ                               
    งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการจัดการศกึษา              

                         ระดับปฐมวัย 
             งานศึกษาวเิคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน  
                   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียรวม (การศึกษาพิเศษ) 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้าน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
      ๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูล
ต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ รัฐธรรมนูญ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา กฎกระทรวง นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาและบริบททาง
สังคม ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้พิการและท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
      ๑.๒ ด า เนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม  เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม
ให้แก่ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติเรียนรวมในโรงเรียนอย่างมี
ความสุข 
      ๑.๓  วางแผน ประสานงานการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม 
ก ากับ ดูแลและประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
และร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร  วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ 
     ๑.๔ ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารและครูให้มี
ความรู้ความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษและสามารถ
บริหารจัดการเรียนรวมและจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีควมต้องการพิเศษได้เหมาะสมกับควาต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของผู้เรียน 
     ๑.๕ ส่งเสริมสนับสุนน สื่อนวตกรรม สิ่งอ านวยความ
สะดวก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษท่ีเหมาะสมกับความต้องการพิเศษของผู้เรียน 
    ๑.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดระบบการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนด้วย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
   ๑.๗ ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้แก่ครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่อง
การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา ลักษณะความพิการทาง
การศึกษาทั้ง ๙ ประเภทเพ่ือที่จะสามารถคัดกรองความพิการ 

๑.งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
๑.๑.สามารถประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
๑.๒.สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษรวมทั้ง ก าหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารหลักสูตร
และพัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้มีคุณภาพ 
๑.๓.สามารถด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๒. 

ได้ชัดเจนถูกต้องและสามารถจัดการเรียนการสอนได้หมาะสม
กับความพิการหรือความต้องการจ าเป้นพิเศษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล   
   ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับการศึกษา
พิเศษ  
 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๖๐) 
    ๒.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูล
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาและบริบททางสังคม ความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     ๒.๒ วางแผน ประสานงานการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม 
ก ากับ ดูแลและประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐฒวัย 
และร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร  วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๓  ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารและครูให้มี
ความรู้ความเขาใจในการจัดการศึกษาปฐฒวัยและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน
และทักษะชีวิตปฐมวัย ๔ องค์ประกอบ ผ่านกิจกรรม โครงการ
ที่หลากหลายยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น โครงการปลูกพลังบวก
เพื่อสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ
(สสส.) องค์กรงดเหล้า(สคล) สพป.น่าน เขต ๑ เพ่ือเสริมสร้าง
พลังบวกและทักษะชีวิตแก่เด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัย
เสี่ยงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโต การด าเนินชีวิต 
การศึกษาเล่าเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    ๒.๔  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับการศึกษา
ปฐมวัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ๒.๑ สามรถส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๒.๒ สามารถ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษาระดับปฐมวั ย           
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยกระบวนการท างานแบบ
มีส่วนร่วมและน าไปใช้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
    ๒.๓ สามารถด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/การวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ด้าน  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
   ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงาน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
ของการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และวิเคราะห์วิจัย พัฒนา
รูปแบบ การสอน สื่อนวัตกรรม ส าหรับแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม เช่น ร่วมกับ สพฐ.วิจัย ศึกษารูปแบบ
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวงทางการ
เรียน โดยใช้โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ ซึ่งเป็น
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสุ่โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดและต่าง
สังกัด 
   ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหาร ครูท าวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research) เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดกาเรียน
รวมของผู้บริหาร และการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   ๑.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 
   ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับการศึกษา
พิเศษ 
  
 
 
 

 ๑.งานศึกษา วิ เคราะห์  วิ จั ย เ พ่ือพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    ๑.๑ สามารถด าเนินการศึกษาวิ เคราะห์  
วิ เคราะห์ วิจั ย เ พ่ือ พัฒนาหลักสู ตสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้อย่างมีคุณภาพ  
   ๑.๒.สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาพิเศษ
เรียนรวม รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย
ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาแผนจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ให้มีคุณภาพ 
   ๑.๓ น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรวมของผู้บริหารและพัฒนาส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของของครูแก่ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
คุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย    
     ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัย รวมทั้ง
แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนรดับปฐมวัยให้มี
พัฒนาการครบทุกด้านอย่างสมดุล 
   ๒.๒ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนระดับ)บมวัยให้มีคุณภาพ 
    ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 
 
 

๒.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพฒันา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
    ๒.๑ สามารถด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัยอย่าง
มีคุณภาพ  
     ๒.๒.สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐฒวัย รวมทั้ง
ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหาร
หลักสูตปฐฒวัยและพัฒนาแผนจัดประสบการณ์ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยครบทุกด้านและมี
คุณภาพ 
      ๒.๓ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหาร
และพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของของครู
แก่เด็กปฐมวัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
คุณภาพครูและคุณภาพเด็กปฐมวัยในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
      ๒.๔ สามารถด าเนินการเทศ ก ากับ ติดตาม 
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/การวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มี
คุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่าง
สมดุล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 ด้าน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผู้เรียน  
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ สาระที่ ๒ ดนตรี) 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ และสาระที่ ๒ ดนตรี) 
ของผู้ เ รี ยนให้ มี ทั กษะ มี ความคิดสร้ า งสรรค์ ส่ ง เ สริ ม
ความสามารถพิเศษผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 ส่งเสริมพฒนาสนับสนุนให้ครูมีทักษะมีองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ ๑ 
ทัศนศิลป์ และสาระที่ ๒ ดนตรี)  ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่นร่วมกับ บริษัท ดีเอช เอ สยามวาลาจ ากัด จัด
อบรมพัฒนาทักษะครูสอนศิลปะ  ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสอนดนตรี ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
เพ่ิมพุนทักษะการสอนกับหน่วยงานสถาบันต่างๆ เช่นอบรม
การขับร้องเพลงประสานเสียง กับ ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู วิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน และด าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน เช่นใช้กิจกรรม
ดนตรีบ าบัดและศิลปะบ าบัด แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา หรือการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของผู้เรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 
 
 

๑.สามารถด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ และ
สาระที่  ๒ ดนตรี )  ของผู้ เรียนให้มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ 
๒. สามารถขับเคลื่อน ส่งเสริมพฒนาสนับสนุนให้
ครูมีทักษะมีองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระที่  ๑ ทัศนศิลป์ และสาระที่ ๒ ดนตรี)  
ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
๓.นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ และสาระ
ที่ ๒ ดนตรี) ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ๔.สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ สาระท่ี ๒ ดนตรี) มาใช้เป็น
ข้อมูลการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ หรือส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพความสมารถพิเศษของผู้เรียน
กลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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