
รายวิชา 020615144   
การนิเทศการสอน 

(Supervision of Teaching) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 

 
 
 

1. รหัสและชื่อรายวชิา 
           020615144 การนิเทศการสอน 

(Supervision of Teaching) 
 
2.  จํานวนหน่วยกิต 
 3 (1-4-4) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
      ประเภทวิชา ทฤษฎี  ในหมวดวิชาเลือก  (Electives)  
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
         รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร 
  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2562  ช้ันปีที่ 2 
 
6.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
7.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
8.  สถานท่ีเรียน 
 ห้อง 52-611B  ช้ัน 6  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
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9.  วันท่ีจัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ 
 เดือนตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 หลังจากได้เรียนรายวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ….. 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการในการนิเทศการสอนทั้งก่อนสอน ขณะสอน 
และหลังสอน 

1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคนิคในการให้คําปรึกษาทั้งก่อนสอน ขณะสอน 
และหลังสอน 

 1.3  มีกิจนิสัยในการทํางานที่มอบหมายด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการนิเทศการสอน เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
1.  คําอธิบายรายวชิา 
 ความมุ่งหมายของการนิเทศการสอน รูปแบบและวิธีการในการนิเทศการสอน บทบาทและ
หน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการนิเทศการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์อํานวย ความสะดวกในการ
นิเทศการสอน เทคนิคในการให้คําปรึกษา การสังเกตการณ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล การ
ปรับปรุงแก้ไขการสอน การนิเทศการสอนในสถานการณจ์ริง 
 Supervision of teaching methodology; model and methodology involved in 
supervision of teaching; roles and function of people concerned with teaching; 
consultation techniques; teaching observation; evaluation; teaching improvement; 
supervision of teaching in real situation. 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมาย 
และวตัถุประสงค์ 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
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2.  จํานวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
      2.1  บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
       2.2  การศึกษาด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
3.  จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาแก่นักศึกษา 
     เป็นรายบุคคล 
 ให้นักศึกษานัดเวลาปรึกษาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลตามต้องการ หรืออย่างน้อยจํานวน 4 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  1.3.1 เป็นนักบริหาร นักพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา                
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  1.3.2 เป็นนักพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา โดยการประมวลสิ่งแวดล้อม           
ด้านต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องมาวางแผนกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเพ่ือดําเนินการจัดการอาชีวะ         
และเทคนิคศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  1.3.3 เป็นนักวิจัยและนักวิชาการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอาชีวะ        
และเทคนิคศึกษา 
 จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
1.  ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรม  ทีต้่องพัฒนา 
           (1)  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  
อันได้แก่ การเคารพและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง  รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเองที่มีความน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ 
           (2) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย การเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ  
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู ้
ของนักศึกษา
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   (3) ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 
   (4) มีความสามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
   (5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
   (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
     1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานเป็นทีมน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิก  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ เป็นต้น   
นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู และแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น     
           1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้
         (1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   (3) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการที่มีการนําเสนอผลงานของตนเองและ
อ้างอิงงานผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง 
   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ในงานกลุ่มหรืองานเด่ียวที่ได้รับมอบหมาย 
   (5) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผู้อ่ืนมาส่ง 
 
2.  ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีต้่องพัฒนา 
         (1)  มีความรู้ที่ลุ่มลึกในหลักวิชาด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
   (2) มีความรู้พ้ืนฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง  โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
   (3) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา อันส่งผลต่อ
ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
   (4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่นํามาประยุกต์ใช้กับการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาผลการเรียนรู ้
        ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การทํารายงานหรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนา โดยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง 
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     2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
        ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
   (1) การทดสอบย่อย 
   (2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (5) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ 
   (6) ประเมินจากการสอบกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
   (7) ประเมินจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
   (8) ประเมินจากการสอบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
   (9) ประเมินจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
          (10) ประเมินจากการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
 
3.  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
         (1)  มคีวามคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี 
   (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการและ 
แก้ไขปัญหาด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ 
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม 
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์
   (4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้และรูปแบบ 
การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหม่ๆ 
     3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาผลการเรียนรู ้
         (1) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาํคัญในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการค้นคว้าหาข้อมูลหรือทําโครงงานย่อย 
   (2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน   
   (3) การอภิปรายกลุ่ม 
     3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
        ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาเช่นประเมินจากรายงาน การ
นําเสนอรายงานหรือโครงงานในช้ันเรียน  รวมทั้งประเมินจากผลงานการทําวิทยานิพนธ์ 
 
4.  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรบัผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบคุคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
         (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
   (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   (4)  สามารถรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   (6) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาผลการเรียนรู ้
         ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นทีม  การทํางานท่ี ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังน้ี 
   (1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (2) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 
   (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ 
เป็นอย่างดี 
   (4) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรและกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (5) มีภาวะผู้นํา 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน ชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล 
 
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี- 
สารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         (1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปในการทํารายงาน 
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมการจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข 
รวมถึงการนําเสนอผลงาน 
   (2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ             
ขั้นสูงเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
   (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
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 5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู ้
         จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เช่น การคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์จากสถานการณ์จําลองและการนําเสนอการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสม  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนรวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
  5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
        ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น จากรายงาน การนําเสนอผลงาน 
รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 
6.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู ่
    รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
 เพ่ือให้บรรลุแนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ  และ 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ซึ่งในรายวิชายุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรมได้กําหนดผล
การเรียนรู้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
 

รายวชิา 020615144    
การนิเทศการสอน 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี-
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
                       

 
 หมายเหตุ     ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
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7.  ผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา 
 ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของรายวิชาการนิเทศการสอน สามารถ
สรุปได้ ดังน้ี 
     7.1  ความรับผิดชอบหลัก 
       7.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
           (1)  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาอันได้แก่ การเคารพและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง  รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัย
ของตนเองที่มีความน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ 
              (2)  มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือในฐานะ
ผู้นํามีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย การเสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวม การเคารพรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ  
   (3)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
       7.1.2  ด้านความรู้ 
                 (1)  มีความรู้ที่ลุ่มลึกในหลักวิชาด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
    (2)  มีความรู้พ้ืนฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง  โดยเฉพาะในรายวิชาที่สอดคล้อง
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
     7.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
           (1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2) สามารถปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม 
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์
        7.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
                     (1)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
            (2)  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
      7.1.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             (1)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ             
ขั้นสูงเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
        (2)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
     7.2  ด้านความรับผิดชอบรอง 
        7.2.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
             (1)  ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
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     (2) มีความสามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 
     (3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
        7.2.2  ด้านความรู้ 
                   (1) ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา อันส่งผล
ต่อความเข้าใจในศาสตร์ด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
     (2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่นํามาประยุกต์ใช้กับการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
        7.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1)  มคีวามคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี 
        7.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
            (1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
         7.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
8.  โครงการสอน 
 
สัปดาห ์ หัวข้อ กิจกรรม สื่อ วัดและประเมินผล 

1 - อธิบายแผนการสอน    
การประเมินผลและ 
- ทบทวนการออกแบบ 
การเรียนการสอน 

- บรรยาย 
- อภิปรายสรุป 

- - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
 

2 - ทฤษฎี หลักการนิเทศ 
การสอน 

- บรรยาย 
- อภิปรายสรุป 
- มอบรายงาน 
ค้นคว้า 

ppt. - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
 

3 - นําเสนอรูปแบบการนิเทศ 
- สรุปรูปแบบและวิธีการ
นิเทศการสอน 
 

- บรรยาย 
- อภิปรายสรุป 
 

ppt. - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
 

4 - สรุปการเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ 
 

- บรรยาย ppt. - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 
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สัปดาห ์ หัวข้อ กิจกรรม สื่อ วัดและประเมินผล 
5 - การใช้เครื่องมือนิเทศ 

ก่อนสอน 
   

- บรรยาย 
 

ppt. - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
 

6 - ปฏิบัติการนิเทศก่อนสอน 
 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- นําเสนอ 
รายงานและสรุป
ร่วมกัน 

- - การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

7 - ปรับปรุงแผนการจัดการ 
เรียนรู้ 

- บรรยาย 
- อภิปรายร่วมกัน 

- - ตรวจสอบผลงาน 

8 - การใช้เครื่องมือนิเทศ 
ขณะสอนและหลังสอน 

- บรรยาย 
- อภิปรายร่วมกัน 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

9 ทดสอบ  
10 - ฝึกการนิเทศขณะสอน

และหลังสอน 
- บรรยายสรุป 
- อภิปรายร่วมกัน 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 

11 - ปฏิบัติการนิเทศขณะสอน - บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- นําเสนอรายงาน 
- อภิปรายร่วมกัน 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

12 - ปฏิบัติการนิเทศขณะสอน
(ต่อ) 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุม่ 
- นําเสนอรายงาน 
- อภิปรายร่วมกัน 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

13 - ปฏิบัติการนิเทศขณะสอน
(ต่อ) 

- อภิปรายสรุป 
ร่วมกัน 
 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

14 - ปรับปรุงแผนฯหลังนิเทศ - อภิปรายสรุป 
ร่วมกัน 
 

ppt. 
 

- การตอบคําถามระหว่าง 
  การบรรยาย 
- ตรวจสอบผลงาน 

15 - สรุป - บรรยาย 
- ตอบข้อซักถาม 

ppt. - 

16 สอบไล่ 
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9.  การวัดและประเมินผลการเรียน : 
 -  กิจกรรมกลุม่ในช้ันเรียน               80 % 
 -  รายงานค้นคว้านอกช้ันเรียน      20 % 
        รวม     100 % 
 

 
 
 
 
 
1.  ตํารา และเอกสาร 
 -  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชายุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค(Didactic 
for Technical Courses) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
 -  เอกสารประกอบการบรรยายเทคนิคการนิเทศการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร 
  
 
 
 
 
 

1. กลยุทธ์การประเมิน ประสิทธิผลของรายวิชา โดยนักศึกษา 
 - แบบประเมินความพึงพอใจในรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถามของนักศึกษา 
 - ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
3. การปรบัปรุงการสอน 
 - ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
 - ใช้การบูรณาการสื่อการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 - ใช้วิธีการ การสอนที่หลากหลาย 
 - ทบทวนแบบประเมินผลของนักศึกษา 
5. การดําเนนิการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 - ปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้มีความสมบูรณ ์
 - ปรับปรุงสื่อการสอนให้น่าสนใจ 
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรงุ 
การดําเนินการของรายวชิา


