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 ก

   คํานํา 
 

 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ เป็นหลักสูตรที่ดําเนินการจัดทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ให้กับ 
ผู้ เข้ารับการพัฒนาสําหรับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วย ๒ ส่วน รวมระยะเวลา  ๒๔ ช่ัวโมง ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ          
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 
   

 กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและคณะทํางานจัดทําหลักสูตรที่ได้ร่วมกันระดมความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําหลักสูตรและหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถนําไปใช้พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
ได้ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการเป็นอย่างดี 

 
 

        (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
                                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานาํ ก 
สารบัญ ข 
ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
                ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วิทยฐานะศกึษานิเทศก์ชาํนาญการพเิศษ 

๑ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ 
หลักการและเหตุผล ๑ 
แนวคิด ๒ 
จุดประสงคข์องหลักสูตร ๒ 
โครงสร้างหลกัสูตร ๒ 
กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม ๒ 
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา ๓ 
ระยะเวลาในการพัฒนา ๓ 
รูปแบบการพฒันา ๓ 
การประเมินผล ๓ 
คุณสมบัติผูเ้ขา้รับการพัฒนา ๓ 
วิทยากร ๔ 
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ ๔ 
        ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
                    พิเศษ 

๔ 

                   - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  ๔ 
                   - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ๕ 
        ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
                    การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

๖ 

                   - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  ๖ 
                   - หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา     ๘ 
ภาคผนวก   
        รายชื่อคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

๑๑ 

 

 



 
 

 
 

 
๒. ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา 
หรือหน่วยงานอ่ืน  
 
๓. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
บางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  ประกอบกับ ก.ค.ศ. กําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ซึ่งระบุว่า ต้องผ่านการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  โดย
กําหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ทั้งนี้สามารถนําผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งต้ังได้ภายใน ๓ ปี นับต้ังแต่สําเร็จหลักสูตร
การพัฒนา สําหรับวิธีการพัฒนากําหนดให้ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทํารายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการพัฒนาและจัดให้มีดการพัฒนา ตลอดจนให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นชอบเป็นหน่วยดําเนินการพัฒนา จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ข้างต้น แสดง
ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องเป็น
หน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อจัดทําหลักสูตร คู่มือการพัฒนาและต้อง
ร่วมกันดําเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะมาตรฐาน   ด้านหลักสูตรต้องมี
ความชัดเจนในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลา สื่อนวัตกรรมการ
พัฒนา วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินผล ตลอดจนการใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละตําแหน่งก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการและ
สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
                       ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะศึกษานเิทศก์ชํานาญการพเิศษ 



 ๒

๔. แนวคิด 

 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ให้สูงขึ้น โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อ่ืน 
 
๕. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๕.๑ เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
  ๕.๒ สามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพ   
การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
   
๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ มี ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนคิการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 

 ส่วนที่  ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพ   
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วย   
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก ์  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
  
๗. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 

 ๗.๑ กิจกรรมก่อนการพัฒนา   
  - การศึกษาด้วยตนเอง ในหน่วยการเรียนรู้ ส่วนที่ ๑ โดยศึกษาจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ต่าง ๆ เช่น สื่อเทคโนโลย ีเว็บไซต์ต่าง ๆ เอกสารและงานวิจยัเกี่ยวกับการนเิทศการศึกษาแล้วจัดทํารายงาน 
ส่งในวันปฐมนเิทศ 
 ๗.๒ กิจกรรมระหว่างการพัฒนา   
  - การบรรยายประกอบการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
  - การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร 
  - การฝึกปฏิบัติ 
  - การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 



 ๓

  - การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่าง 
  - การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
  - การประเมินและการทดสอบ 
 ๗.๓ กิจกรรมหลังการพัฒนา  
  - การติดตามผลการพัฒนา  
 
๘. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  

 ๘.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึกอบรมทางไกล ใบงาน แบบฝึก แบบตรวจสอบรายการ 
แบบทดสอบ เอกสารประกอบการพัฒนาและคู่มือต่าง ๆ  

 ๘.๒ สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส ์วีดีทัศน์ บทเรียนออนไลน์และชุดนําเสนอ 
 ๘.๓  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ๘.๔ กรณีตัวอย่างและกรณีศกึษา 
 

๙. ระยะเวลาในการพัฒนา 

          ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ณ หน่วยดําเนินการพัฒนา 
 
๑๐. รปูแบบการพัฒนา 

๑๐.๑ การศึกษาด้วยตนเอง  
๑๐.๒ การพัฒนาที่หน่วยดําเนินการพัฒนา 
๑๐.๓ การพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
๑๑. การประเมินผล 

๑๑.๑ ประเมนิด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามท่ีหน่วยดําเนินการพัฒนากําหนด 
  ๑๑.๒ ประเมนิด้านหลกัสูตร ให้พิจารณาจาก ๒ ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย สว่นที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าทีศ่ึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ไมตํ่่ากว่า
ร้อยละ ๗๕ 
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕  
  
๑๒. คุณสมบัติผู้เข้ารบัการพัฒนา  
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษหรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า   
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน    
วิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
 
 



 ๔

๑๓. วิทยากร  
    วิทยากรที่ให้การพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑ เป็นผูท้ี่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตร 
 ๑๓.๒ เป็นผูท้ีม่ีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จเป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการและทางวิชาชีพในศาสตร์นั้น ๆ 
 ๑๓.๓ สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความสําคัญทีสุ่ด  
 
๑๔. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เทคนคิการพัฒนาการนเิทศการศกึษา  
ระยะเวลา  ๖  ชั่วโมง 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู้   
 เทคนิคการนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและนักเรียน โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การบรรยาย การอภิปราย การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนิเทศการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
 ๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือครูและนักเรียน 
  

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
 ๒. การประกันคุณภาพการศึกษาและการสง่เสริมระบบดูแลช่วยเหลือครูและนักเรียน 
    

แนวการจัดกิจกรรม   
 มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

 ๑. การศึกษาเอกสาร   
 ๒. การเรียนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี 

 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ 
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 ๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ 
 ๘. การบรรยาย 
 
 
       



 ๕

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อใหส้อดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชน่ 
 ๑. เอกสาร  
 ๒. ใบกิจกรรม 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. กรณีศึกษา 
  

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาํทางวชิาการ 
ระยะเวลา  ๖ ชั่วโมง 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู้     
 ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
การนําผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเอกสาร สื่อ
เทคโนโลยี การบรรยาย การอภิปราย ฝึกปฏิบัติ และการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. มีโลกทศันแ์ละก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 ๒. สามารถพฒันาตนเองให้เป็นผู้นําทางวิชาการ 
 ๓. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา 
  

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
 ๒. การพัฒนาความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
 ๓. การนําผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

แนวการจัดกิจกรรม           
 มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

 ๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย 
 ๒. การเรียนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี 

 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ 
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
  

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อใหส้อดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชน่ 
 ๑. เอกสาร  
 ๒. ใบกิจกรรม 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. กรณีศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 
 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรบัผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ       
           การปฏบิัติงานของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  บทบาทหนา้ที่ ความรับผิดชอบของศึกษานเิทศก ์  

ระยะเวลา  ๖ ชั่วโมง 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู้     
 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ตามมาตรฐานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ โดยใช้การวิเคราะห์ อภิปราย นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 
 



 ๗

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
 ๑. วิเคราะห์บทบาทหนา้ที ่ภารกิจของศกึษานเิทศก ์ตามมาตรฐานวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
 ๒. พัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่สง่ผลต่อสถานศกึษา ครู นักเรยีน และชุมชน 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ตามมาตรฐานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
  ๒. การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ครู นักเรียน และชมุชน 
  

แนวการจัดกิจกรรม           
 มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

 ๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย 
 ๒. การเรียนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี 

 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ 
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 ๗. การใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC : Appreciation – Influence –
Control) และการประชุมเพื่อค้นหาอนาคต (FSC : Future Search Conference ) 
 ๘. การใช้กระบวนการกลุ่ม 

  

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อใหส้อดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชน่ 
 ๑. เอกสาร  
 ๒. ใบกิจกรรม 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. กรณีศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 
 
 
 
 
 
 
  



 ๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพการนเิทศการศึกษา 
ระยะเวลา   ๖  ชั่วโมง 
คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู้     
 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อภิปราย นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติจริง  
   

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
 ๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๒. พัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา 
 ๓. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 

 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. ตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ         
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๒. กระบวนการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
 

แนวการจัดกิจกรรม           
 มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
 ๑. การศึกษาเอกสาร  

 ๒. การเรียนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี 
 ๓. การอภิปราย 
 ๔. การฝึกปฏิบัติ 
 ๕. การแบ่งกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อใหส้อดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชน่ 
 ๑. เอกสาร  
 ๒. ใบกิจกรรม 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. กรณีศึกษา 
 ๖. แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  



 ๙

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู ้
 
 
 
 

------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 

ที่ปรึกษา 
 

๑. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 

๑. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ ์ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

๓. นายธเนศ  ขําเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วิทยฐานะศกึษานิเทศก์ชาํนาญการพเิศษ 

 

๑. ดร. ศกลวรรณ เปลี่ยนขํา รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นายกฤษฎี  ศรีบรรพต รองผู้อํานวยการ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครนายก เขต ๑ 

๔. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศร ี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
เพชรบรุ ีเขต ๑ 

๕. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  ประทมุชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
๖. นายวิมล  ชาญชนบท ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคตะวันออก  
๗. นางเบญจางค์  ถิ่นธานี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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๘. นายจันทร  พลสิงห ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๙. ดร. พีระ รตันวิจิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ปากน้ํา)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐. นายประสิทธ์ิ  แสงพินจิ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑. นายวิรัตน์  คันธารัตน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๒. นายบุญสง่  จําปาโพธ์ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๓. นายสันติ  พยัคฆ์ขาม นายช่างเทคนิคชํานาญการ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๔. นายนิติพันธ์  สระภักด์ิ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
๑๕. ดร. สุพจน์  เกิดสุวรรณ ์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา  

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๖. นางเพ็ญศิริ  คมีทอง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนป้อมวิเชียรโชติการาม  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๗. นางอนงค์  กมลจิตรวี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๘. ผศ. บุญสบื  บุญเกิด รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๑๙. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๒๐. นายพรสมบัติ  คําตรง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
๒๑. ดร. แสน สมนึก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๒๒. ดร. ปาน  กิมปี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒๓. นางผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๔. นางจริยา  เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕. รศ.ดร. ศริิณา  จิตต์จรัส อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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๒๖. นางสาวอรวดี  ธานี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๗. นางวิภา  ปัญญานุวัฒน ์ ครูเชี่ยวชาญ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๒๘. นางแก้วตา   ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ  

ถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๒๙. นายณรงค์ศักด์ิ  สมุาลย์โรจน์ ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๐. นางอรุณี   รุ่มนุม่ ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๑. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๒. นางสุรีย์พร  จึงประเสริฐศรี ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๓. นายสง่า  โพธ์ิวัง ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๔. นายกิติเดช  จันทร์ศรีวงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๕. นางชัชฎา  พารุ่ง ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๖. นางสุพรรณี  สมิท ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๗. นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๘. นางสุฐิชา  สีขาว ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๓๙. นางสาวสุรัสวดี  มสุิกบุตร ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๔๐. นายวิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ์ ครู ค.ศ.๓   

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
๔๑. นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย ครู ค.ศ.๓   

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
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๔๒. ดร.อรทัย  ศักด์ิสูง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

๔๓. นางณัฐธพร  เล็กเลศิศริิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

๔๔. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

๔๕. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

 
คณะทาํงานจดัทําหลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วิทยฐานะศกึษานิเทศก์ชาํนาญการพเิศษ 
 

๑. ดร.สงบ  อินทรมณ ี ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานอํานวยการ
จัดทําหลักสูตร 

๒. นางระวีวรรณ  โพธ์ิวัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา                                 

หัวหน้าโครงการและ
ประธานหลักสูตร 

๓. นางสาวนงเยาว์  ภู่แก้ว      ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา     

คณะทํางาน 

๔. นางชุติญา  หิรัญคุปต์       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะทํางาน 

๕. นางรจนา  พิมพกรรณ์      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบนั
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะทํางาน 

๖. นางอําพร  จิตรใจ            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                 

คณะทํางาน 

๗. นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                 

คณะทํางาน 

๘. นางอรุณ  ใบแก้ว            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                

คณะทํางานและ
เลขานุการ 

 
  

---------------------- 
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