รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 2552206 ชื่อรายวิชา ภาวะผูน้ าํ Leadership
ตอนเรียน A1และB1 นักศึกษาหลักสู ตร รัฐประศาสนศาสตร์
รหัส (2 ตัวแรก) 59

อาจารย์ ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวฒั น์

อาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวฒั น์

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอกสารหมายเลข มคอ.3

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อวิชา
2552206 ภาวะผูน้ าํ Leadership
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวฒั น์
5. ภาคการศึกษา/ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีเ่ รียนพร้ อมกัน(Co-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดครั้งล่ าสุ ด
1 สิ งหาคม พ.ศ.2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ เแนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผูน้ าํ แบบของผูน้ าํ บทบาท
หน้าที่ของผูน้ าํ คุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ดี และการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนําความรู ้และประสบการณ์จากการศึกษาวิชาภาวะผูน้ าํ ไปประยุกต์ใช้จริ งเพื่อ
พัฒนาแก้ไขปั ญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นระบบ และมีตรรกะในการคิด
แก้ไขปั ญหาในการบริ หารทางรัฐประศาสนศาสตร์

4. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถสื่ อสารแนะนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้ส่ื อและเครื่ องมือในการนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้น มีวินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัยเป็ นปั จจุบนั และสามารถนําไปประยุกต์ในการบริ หารจัดการได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผูน้ าํ แบบของผูน้ าํ บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ คุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ดี
การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ จิตวิทยาผูน้ าํ การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผูน้ าํ ผูน้ าํ กับการตัดสิ นใจ ฝึ กทักษะการ
เป็ นผูน้ าํ ด้านการวางแผน การบริ หารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง โดยมุ่งเน้นความเข้าใจและการปรับใช้
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติงาน/ภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความต้องการ
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จํานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
-อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
-อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับความสําคัญได้

มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- การยกตัวอย่างและกรณี ศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-study)
- การเชิญวิทยากรภายนอก
1.2 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู ้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 สามารถนําความรู ้และประสบการณ์ไปร่ วมพัฒนาแก้ไขปั ญหาและนําความรู ้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
ที่นกั ศึกษาทําการศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1.3 การบรรยายประกอบสื่ อ
1.4 การยกตัวอย่างและกรณี ศึกษา (Case Study)
1.5 การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
1.6 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมิน
1.7 การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
1.8 แบบฝึ กหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
1.9 การสอบเพื่อประเมินความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นระบบ และมีตรรกะ

 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น
 สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับสังคม ชุ มชน

เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทําการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน

1.10 การบรรยายประกอบสื่ อ
1.11 การยกตัวอย่างและกรณี ศึกษา (Case Study)
1.12 การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
1.13 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
1.14 สังเกตการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
1.15 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถในการสื่ อสารกับ ผูอ้ ื่ นที่ มี ค วามแตกต่ างและหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
 มีความเข้าใจผูอ้ ื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม

ประสิ ทธิ ภาพ

 สามารถแก้ไ ขปั ญ หา หรื อ ความขัด แย้ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํา งานได้อ ย่า งมี
 มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4.2 วิธีการสอน

1.16
1.17
1.18
1.19
4.3 วิธีการประเมินผล
1.20
1.21

การบรรยายประกอบสื่ อ
การยกตัวอย่างและกรณี ศึกษา (Case Study)
การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-study)
สังเกตการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
 มี ท ั ก ษะในการใช้ เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ ํา เป็ นต่ อ การใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถสื่ อสารแนะนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้ส่ื อและเครื่ องมือในการนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นได้อย่างดี
 สามารถใช้ขอ้ มูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

1.22
1.23
1.24
1.25

การบรรยายประกอบสื่ อ
การยกตัวอย่างและกรณี ศึกษา (Case Study)
การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-Study)

5.3 วิธีการประเมินผล
1.26 สังเกตการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
1.27 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

- แนะนํารายวิชา
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการ
เรี ยนการสอนในรายวิชา
-อธิ บายเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล
- บรรยายภาพรวมและ

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่ วโมง
สื่ อทีใ่ ช้
3 1ผูส้ อนแนะนํารายวิชา
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ
ของรายวิชา เอกสารและ
ตําราที่จะใช้ในการเรี ยนการ
สอน กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย เกณฑ์การ

ผู้สอน
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ความสําคัญของวิชาภาวะผูน้ าํ

2

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ

ประเมินผลการเรี ยน
2. ผูส้ อนกําหนดและสร้าง
ข้อตกลงร่ วมกันกับนักศึกษา
เกี่ยวกับกฎกติกาในการเรี ยน
การสอน
3.ผูส้ อนบรรยายประกอบ
เพาเวอร์ พอยต์ในหัวข้อ
ความสําคัญของวิชาภาวะ
ผูน้ าํ
4.ในระหว่างบรรยายจะมี
การตั้งประเด็นคําถามเพื่อให้
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น ซึ่ งเป็ น
การให้นกั ศึกษาได้มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยน
5. ผูส้ อนมอบหมายให้
นักศึกษาไปศึกษาค้าคว้า
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าํ แล้วนําเสนอในสัปดาห์
ต่อไป
3

1.ผูส้ อนได้มีการตั้งคําถาม
นําเข้าสู่ บทเรี ยน “แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ”
และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้อธิ บายสาระสําคัญของ
เนื้อหา“ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ ” ที่ไปศึกษา
ค้นคว้ามาล่วงหน้า และให้มี
การแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นระหว่างนักศึกษา
2.ผูส้ อนได้มีการบรรยาย

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

3

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ

3

4

บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ

3

เนื้อหา “แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ”
ประกอบการนําเสนอ
เวปไซด์ที่มีความเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลให้
นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้า
3. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
สรุ ปเนื้ อหาสาระที่ได้รับจาก
การเรี ยนในแต่ละหัวข้อของ
การสอน
4. โดยผูส้ อนทําการสรุ ป
เนื้อหาพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบ พร้อมกับซักถาม
ความเข้าใจของนักศึกษา
5. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.การบรรยายแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ
2.ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ ในรู ปแบบต่างๆ
3.ให้นกั ศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
เรี ยน โดยผูส้ อนทําการสรุ ป
ปิ ดท้าย
4.ให้นกั ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
ตอบคําถามทบทวน และส่ ง
ในสัปดาห์ถดั ไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

5

บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ

3

ประกอบเพาเวอร์ พอยต์
2.ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการนําบทบาท
หน้าที่ของผูน้ าํ ในประเทศ
ไทย
3.ให้นกั ศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาที่ได้รับจากการเรี ยน
ในแต่ละหัวข้อการสอน โดย
ผูส้ อนทําการสรุ ปปิ ดท้าย
4. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน ผูส้ อน
ได้นาํ เสนอ Clip VDO
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าํ ของประเทศต่างๆใน
ปั จจุบนั หลังจากนั้นผูส้ อน
ได้มีการตั้งประเด็นคําถาม
ให้นกั ศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหา
ที่ได้รับจาก Clip VDO
2.ผูส้ อนบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าํ
3.ให้นกั ศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาที่ได้รับจากการเรี ยน
ในแต่ละหัวข้อการสอน โดย
ผูส้ อนทําการสรุ ปปิ ดท้าย
4. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า

มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

6

การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ

3

3

8

สอบกลางภาค
การจูงใจของผูน้ าํ

ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน
1.ผูส้ อนตั้งคําถามนําเข้าสู่
บทเรี ยนเกี่ยวกับการเสริ ม
สร้างภาวะผูน้ าํ และให้
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็น เพื่อสรุ ปร่ วมกันใน
ชั้นเรี ยน
2.ทําการบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์ที่
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างภาวะ
ผูน้ าํ
3.ผูส้ อนให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการบรรยายด้วยการ
ตั้งประเด็นคําถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของ
การบรรยาย
4.ให้นกั ศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เนื้อหาที่ได้รับจากการเรี ยน
ในแต่ละหัวข้อการสอน โดย
ผูส้ อนทําการสรุ ปปิ ดท้าย
5. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.ผูส้ อนตั้งคําถามนําเข้าสู่
บทเรี ยนเกี่ยวกับการจูงใจ
ของผูน้ าํ และให้ผเู ้ รี ยน
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

9

จิตวิทยาของผูน้ าํ

3

10

การวางแผนของผูน้ าํ

3

2.ทําการบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์ที่
เกี่ยวกับการจูงใจของผูน้ าํ
3.ผูส้ อนให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการบรรยายด้วยการ
ตั้งประเด็นคําถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของ
การบรรยาย
4.ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวนและส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับการจูง
ใจและจิตวิทยาของผูน้ าํ
2.ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการจูงใจและ
จิตวิทยาของผูน้ าํ ในการ
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารใน
องค์การ
3. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าในการจัดทํา
รายงานตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย และให้นาํ เสนอ
ในสัปดาห์ที่ 14
1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
วางแผนและการตัดสิ นใจ
ของผูน้ าํ
2.ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการวางแผนและการ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

11

การตัดสิ นใจของผูน้ าํ

12

การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
และความขัดแย้ง

3

ตัดสิ นใจของผูน้ าํ
3. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
วางแผนและการตัดสิ นใจ
ของผูน้ าํ
2.ให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ตัดสิ นใจของผูน้ าํ
3. ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.ผูส้ อนได้ต้งั ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลงและความ
ขัดแย้งของผูน้ าํ ในองค์การ
ซึ่ งจะเป็ นการใช้การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning)
หลังจากนั้นให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เพื่อ
ช่วยกันศึกษาค้นคว้าหา
คําตอบจากประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว โดยผูส้ อนจะคอย
แนะนํา
2. ผูส้ อนได้มีการบรรยาย
เนื้อหา การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงและความ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ขัดแย้ง ประกอบการ
นําเสนอเวปไซด์ที่มีความ
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในนักศึกษาได้ใช้
ศึกษาค้นคว้า
3. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
สรุ ปเนื้ อหาสาระที่ได้รับจาก
การเรี ยนในแต่ละหัวข้อของ
การสอน
4. โดยผูส้ อนทําการสรุ ป
เนื้อหาพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบ พร้อมกับซักถาม
ความเข้าใจของนักศึกษา
13

การสัง่ งานและการมอบหมาย
งาน

3

14

การสร้างทีมงาน

3

1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
การสั่งงานและการ
มอบหมายงาน
2.ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ
3-5 คน เพื่อแสดงบทบาท
สมมติในการเป็ นผูน้ าํ (Role
Play) ในการสั่งงานและ
มอบหมายงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
3.ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
สร้างทีมงาน
2.ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ
3-5 คน เพื่อแสดงบทบาท
สมมติในการเป็ นผูน้ าํ (Role

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

15

คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูน้ าํ

Play) เพื่อรวบรวมทีมงาน
3.ให้นกั ศึกษาค้นคว้า
ทบทวนด้วยการตอบคําถาม
ทบทวน และส่ งในสัปดาห์
ถัดไป
1. การเข้าสู่ บทเรี ยน ผูส้ อน
จะบรรยายสภาพปัญหาของ
คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูน้ าํ ในปั จจุบนั ของประเทศ
ต่างๆ โดยมีการเปิ ด Clip
VDO พร้อมบรรยาย
ประกอบ
2. ผูส้ อนบรรยายเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูน้ าํ
3. ผูส้ อนให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุ่มๆละ ประมาณ 3-5
คน แล้วให้อภิปรายถึง
คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูน้ าํ และให้นกั ศึกษาฝึ กตั้ง
คําถามเพื่อมาถามนักศึกษา
ในห้อง
4. ผูส้ อนสรุ ปเนื้อหาที่
บรรยายและแนวทางของ
การอภิปรายในเนื้ อหาที่
นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปราย
5. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาตอบ
คําถามทบทวนและเฉลย
คําตอบพร้อมอธิ บายใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

16

การนําเสนอผลงานกลุ่ม
ทบทวนบทเรี ยน

3

1. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแต่ละ
กลุ่มได้มานําเสนอรายงาน
2. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาฝึ กตั้ง
คําถามเพื่อมาถามนักศึกษา
ในห้องเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายงานในแต่ละกลุ่มที่ได้
นําเสนอ
3.ผูส้ อนทําการสรุ ปเนื้ อหา
ทั้งหมดพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบ พร้อมกับซักถาม
ความเข้าใจของนักศึกษา

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยา
นุวฒั น์

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (16 สั ปดาห์ )
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ *
วิธีการประเมิน
สั ปดาห์ ที่
ที่
ประเมิน
1
1.1 1.3 3.3 5.1 5.2
การมีส่วนร่ วม และการเข้าชั้น ตลอดภาค
เรี ยน
การศึกษา
2
1.1 1.3 4.2 4.3 4.4
กรณี ศึก ษา/การทําแบบฝึ กหัด/ ตลอดภาค
การทํารายงาน/การส่ งงาน/การ การศึกษา
นําเสนอหน้าชั้น
3
2..2 2.3 3.2
สอบปลายภาค
16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน

สั ดส่ วนของการ
ประเมิน
10 %
50%

40%

1. เอกสารและตํารา
1 มนตรี พานิชยานุวฒั น์. (2558). ภาวะผูน้ าํ . กรุ งเทพฯ โครงการสวนดุสิต กราฟฟิ คไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
1.รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี . (2551). ภาวะผูน้ าํ . กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ธี ระฟิ ล์มและไซเท็กซ์ จํากัด.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. พรนพ พุกกะพันธุ์. (2544). ภาวะผูน้ าํ และการจูงใจ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ จามจุรีโปรดักท์.
2. ยงยุทธ เกษสาคร. (2545). ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม. กรุ งเทพ: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ มีดงั นี้
- การทดสอบผูเ้ รี ยนด้วยการทําแบบทดสอบ
-การสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทบทวนผลการเรี ยนรู ้จากในห้องเรี ยน
- การสอบถามความเห็นด้านการสอนจากนักศึกษาทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการสอน
- การสังเกตความสนใจ/ความตั้งใจในการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
- การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
- จัดสัมมนาการเรี ยนการสอน
- นําผลการประเมินผูส้ อนและรายวิชาจากนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2559 มาพิจารณา
เพื่อการปรับปรุ งวิธีการสอน เช่น การยายจะบรรยายให้ชา้ ลงเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถติดตามเนื้อหา
การสอนได้ทนั เพิม่ เทคนิคการสอน เช่น มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาไปค้นคว้ามาก่อนที่จะเรี ยน
ในสัปดาห์ต่อไปเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การวิเคราะห์ผลการเรี ยนด้วยหลักสถิติทางมาตรฐานการศึกษา
- มีการให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ตรวจทานข้อสอบของอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกัน
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากสาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการให้คะแนน

5. การดําเนินการทบทวนและการประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องเนื้ อหาสาระของวิชาภาวะผูน้ าํ
- ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และความสนใจ/ความ
ตั้งใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้วธิ ีการและเทคนิคแบบ Active learning มาทําการสอน และจะมีการทบทวน
ว่าวิธีการและเทคนิคดังกล่าว สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาได้มาก
ขึ้นหรื อไม่

