รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
2552206 ภาวะผู้นา
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Leadership
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา: 4.2 อาจารย์ผสู้ อน: ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
1/2563
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันทีจ่ ัดทาครั้งล่าสุด 19 มิถุนายน 2563

มคอ. 3 รายวิชาภาวะผู้นา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียน
1.1 พุทธิพิสัย
- มีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
1.2 ทักษะพิสัย
- สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยการตัดสินใจในแบบของผู้นาที่ดี
1.3 เจตพิสัย
1) เห็นคุณค่าของลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี
2) ควบคุมพฤติกรรมและแสดงพฤติกรรมตามลักษณะของผู้นาที่ดี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนการดาเนินชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะสาคัญของภาวะ
ผู้นา แบบของผู้นาบทบาทหน้าที่ของผู้นาคุณลักษณะของผู้นาที่ดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของผู้นา รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง โดยการประยุกต์ใช้บทบาทสมมุติและ
กรณีศกึ ษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ทฤษฎี ของภาวะผู้ น า แบบของผู้ น าบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ น าคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น าที่ ดี
การเสริมสร้างภาวะผู้นา จิตวิทยาผู้นา การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นา ผู้นากับการตัดสินใจ ฝึกทักษะ
การเป็นผู้นาด้านการวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง โดยมุ่งเน้นความเข้าใจและ
การปรับใช้
Concepts and theories of leadership; types, roles, responsibilities, characteristics of
a good leader; leadership building; psychology for leaders; development of leader’s creativity;
leader and decision-making; practice of leadership in planning, change and conflict
management focusing on understanding and application.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา
2
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
จานวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
4) มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญ
ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก

1) ชี้แจงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ และสิ่งที่
ควรประพฤติปฏิบัติในชั้นเรียน
ให้แก่นักศึกษาก่อนการจัดการ
เรียนการสอน
2) จัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา ขณะ
จัดการเรียนการสอน
3) สรุปการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา หลัง
การเรียนการสอน

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
แสดงความคิดเห็น
2) การมีวินัย รู้จัก
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
3) การแสดงออกด้าน
พฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งกิจกรรม
เดี่ยว คู่ และกลุ่ม

1-15

10%

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrative
Learning)
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Active Learning)
ได้แก่ กิจกรรมเดี่ยว คู่ และกลุ่ม
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (Individual Study)

1) การประเมินทุกกิจกรรม
ได้แก่ ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
2) การประเมินจากการฝึก
ปฏิบัติ ได้แก่ การนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
3) การประเมินผลขณะเรียน
4) การประเมินผลกลางภาค
เรียน
5) การประเมินผลปลายภาค
เรียน

1-15

40%

3
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผล คิดอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
2) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์
ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมี
ทักษะในการทางานเป็นทีม แสดง
ภาวะผู้นาสมาชิกของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิง
วิชาชีพได้ พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความ
ผูกพันที่ยั่งยืนในองค์กร
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและ
ความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อ
ต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม รับผิดชอบงานตามหน้าที่
และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเหมาะสม
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและ
สร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด
การเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลธุรกิจ
และข้อมูลอื่น
2) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
รายวิชา
2) มอบหมายให้นักศึกษานาเสนอ
รายงาน โดยค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนาเสนอ
แนวคิดของกลุ่มหน้าห้องเรียน

1) ประเมินผลการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์
ผู้สอน ผ่านการสังเกต การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และการทางานเป็นกลุ่ม
2) การทดสอบย่อยด้าน
ทักษะการเขียน
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่มของ
ตนเองและกลุ่มอื่น

1-15

35%

1) มอบหมายงานให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
ของตนเองและงานกลุ่ม
2) กาหนดให้นักศึกษาวางแผน
และรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ตนเอง

1) การสอบถามและสังเกต
โดยผู้สอน การให้คาชม และ
ให้คาแนะนา สาหรับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอน
2) การแสดงออกด้าน
พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติ
ได้แก่ การนาเสนองานหน้า
ชั้นเรียน
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น

1-15

10%

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
สร้างสถานการณ์ การจาลอง
เหตุการณ์ และหรือบทบาทสมมติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน
การเขียน การพูด และการฟัง ใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีใน
รูปแบบที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง

1) ใช้วิธีการถาม-ตอบ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้
2) ประเมินจากการจัด
สัมมนาหรือชิ้นงานรวบยอด
ที่มอบหมายให้ใช้ความรู้
และทักษะ ด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ประกอบในการสร้างงาน

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

และใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของธุรกิจ

ผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์
การใช้สื่อสังคมประเภทต่าง ๆ

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

3) ส่งงานตามช่องทางที่
กาหนดไว้

หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
1. สอนผ่ า นระบบออนไลน์ โดยการ
แนะน าและปฐมนิ เ ทศอธิ บ ายการเรี ย น
การสอน วิธีการประเมินผลการเรียน ใน
รายวิชารายวิชาภาวะผู้นา
2. เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปราย
เนื้อหา
3. เปิ ด คลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
ของคนในสังคม มีประเด็นให้อภิปรายได้
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง
4. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว ให้นักศึกษาแสดงความคิ ดเห็นที่มี
ต่ อ คลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ โดยสุ่ ม นั ก ศึ ก ษาให้
นาเสนอผ่านระบบออนไลน์
5. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
6. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผู้นา
7. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ของภาวะผู้นา
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจ กรรม
เดี่ ย ว ให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผู้นาที่นักศึกษาสนใจ โดยสุ่มนักศึกษาให้
นาเสนอผ่านระบบออนไลน์
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นา
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับแบบของผู้นา
บทบาทหน้าที่ของผู้นา
3. เปิดคลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของผู้นา โดยร่วมกันอภิปลายประเด็นต่าง
ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นา

1

1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. แนวคิด ทฤษฎี ของ
ภาวะผู้นา (1)

3

2

แนวคิด ทฤษฎี ของภาวะ
ผู้นา (2)

3

3

แบบของผู้นาบทบาท
หน้าที่ของผู้นา
คุณลักษณะของผู้นาที่ดี
(1)

3

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

แบบของผู้นาบทบาท
หน้าที่ของผู้นา
คุณลักษณะของผู้นาที่ดี
(2)

3

5

การเสริมสร้างภาวะผู้นา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
4. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบของผู้นาบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นา โดยสุ่มนักศึกษาให้นาเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์
5. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
6. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
แบบของผู้นาบทบาทหน้าที่ของผู้นา
7. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้นาที่ดี
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุ ณลักษณะของผู้นาที่ดี โดยสุ่ม
นักศึ กษาให้น าเสนอผ่า นระบบออนไลน์
ในรูปของการเขียนแผนผังความคิด (mind
map)
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้นาที่ดี
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ การเสริมสร้าง
ภาวะผู้นา
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ ย ว โดยให้ นั ก ศึ ก ษาอธิ บ ายถึ ง การ
เสริม สร้า งภาวะผู้นา พร้อ มยกตั วอย่า ง
วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าตามแนวคิ ด
ของนักศึกษา โดยสุ่มนักศึกษาให้นาเสนอ
ผ่านระบบออนไลน์
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างภาวะผู้นา
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้นา
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึ กษาอธิบายถึง ลักษณะ
ทางจิตวิทยาผู้นาที่นักศึกษาสนใจ โดยสุ่ม
นักศึกษาให้นาเสนอผ่านระบบออนไลน์
4. ให้นักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาผู้นา โดยให้อภิปลายผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการมีจิตวิทยาผู้นาที่ดี
5. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
6. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาผู้นา
7. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้นา
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึกษาอธิบายถึง จิตวิทยา
ผู้นา ที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบาย
ถึงการใช้จิตวิทยาผู้นาในการปฏิบัติตนต่อ
ผู้ อื่ น โดยสุ่ ม นั ก ศึ ก ษาให้ น าเสนอผ่ า น
ระบบออนไลน์
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาผู้นา
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาความ
สร้างสรรค์ของผู้นา
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึกษาอธิบายถึงการพัฒนา
ความสร้างสรรค์ของผู้นา โดยสุ่มนักศึกษา
ให้นาเสนอผ่านระบบออนไลน์

6

จิตวิทยาผู้นา (1)

3

7

จิตวิทยาผู้นา (2)

3

8

การพัฒนาความ
สร้างสรรค์ของผู้นา (1)

3

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

การพัฒนาความ
สร้างสรรค์ของผู้นา (2)

3

10

ผู้นากับการตัดสินใจ (1)

3

11

ผู้นากับการตัดสินใจ
(2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นา
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. สอนผ่านระบบออนไลน์ ทบทวนความรู้
เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. ผู้ ส อนยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ขึ้ น มา
เพื่อให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
เดี่ยว โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ถึ ง การพั ฒ นาความสร้ า งสรรค์ ข องผู้ น า
โดยสุ่ ม นั ก ศึ ก ษาให้ น าเสนอผ่ า นระบบ
ออนไลน์
4. ส่งงานผ่านช่องทางไลน์ (Line)
5. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นา
6. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนบรรยายเกี่ ย วกั บ ผู้ น ากั บ การ
ตัดสินใจ
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับผู้นา
กับการตัดสินใจ ออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
4. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้นากับการตัดสินใจ
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
6. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท ารายงาน
เกี่ ย วกั บผู้ น าต้ นแบบที่ นัก ศึ ก ษาชื่ น ชอบ
โดยกาหนดให้นาเสนอในสัปดาห์ที่ 15
1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ขึ้ น มา
เพื่อให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผู้นา

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถาม
2. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

กับการตัดสินใจ ออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
4. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้นากับการตัดสินใจ
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
12

ฝึกทักษะการเป็นผู้นา
ด้านการวางแผน (1)

3

13

ฝึกทักษะการเป็นผู้นา
ด้านการวางแผน (2)

3

14

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ ย นแปลงและความ
ขัดแย้ง

3

1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนบรรยายเกี่ ย วกั บ การฝึ ก ทั ก ษะ
การเป็นผู้นาด้านการวางแผน
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ฝึ ก ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าด้ า นการวางแผน
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การฝึกทักษะการเป็นผู้นาด้านการวางแผน
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ขึ้ น มา
เพื่อให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึ ก ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าด้ า นการวางแผน
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้นากับการตัดสินใจ
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง
3. จัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรม
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน โดยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

1. ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อ/รายละเอียด

การนาเสนอรายงาน
และสรุปบทเรียน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

4. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและความ
ขัดแย้ง
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
1. ทบทวนความรู้เ ดิม ของนั กศึ กษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. นักศึกษานาเสนอรายงานตามหัวข้อที่
เลือกไว้
3. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่นาเสนอ
5. ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
6. สรุปบทเรียน

1. ประเมินจากการนาเสนอ
งาน
2. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน

ผู้สอน

ผศ.ธนัญภัสร์
ศรีเนธิยวศิน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ
10%
และความร่วมมือในกิจกรรมที่มอบหมาย
- การทางานในชั้นเรียนและการนาเสนอ
45%
- การนาเสนองาน
15%
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พั ช รา วาณิ ช วศิ น . (2560). การพั ฒ นาภาวะผู้ น า จากทฤษฎี สู่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละกรณี ศึ ก ษา.
กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เนตร์ พั ณ ณา ยาวิ ร าช. (2560). ภาวะผู้ น าและผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 9. กรุ ง เทพฯ:
ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นา ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
John C. Maxwell. (2013). The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your
Potential. New York: Center Street.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายและการสอบ
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- ผลที่ได้จากการทารายงาน
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา ดังประเด็นต่อไปนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



คะแนนสอบ





งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ















5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และปรับกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
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