รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา 2552206 ชื่อรายวิชา ภาวะผูนํา Leadership
ตอนเรียน A1และB1 นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
รหัส (2 ตัวแรก) 58

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย มนตรี พานิชยานุวัฒน

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย มนตรี พานิชยานุวัฒน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

เอกสารหมายเลข มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
2552206 ภาวะผูนํา Leadership
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย มนตรี พานิชยานุวัฒน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
1 สิงหาคม พ.ศ.2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ เแนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผูนํา แบบของผูนํา บทบาท
หนาที่ของผูนํา คุณลักษณะของผูนําที่ดี และการเสริมสรางภาวะผูนํา
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณจากการศึกษาวิชาภาวะผูนําไปประยุกตใชจริงเพื่อ
พัฒนาแกไขปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
3. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะในการคิด
แกไขปญหาในการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
6. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัยเปนปจจุบัน และสามารถนําไปประยุกตในการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผูนํา แบบของผูนําบทบาทหนาที่ของผูนําคุณลักษณะของผูนําที่ดี
การเสริมสรางภาวะผูนํา จิตวิทยาผูนํา การพัฒนาความสรางสรรคของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปน
ผูนําดานการวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง โดยมุงเนนความเขาใจและการปรับใช
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงาน/
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ตอภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
-อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษา
-อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
- การเชิญวิทยากรภายนอก
1.2 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
 สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง

สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของไดตลอดเวลา
ที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1.1 การบรรยายประกอบสื่อ
1.2 การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
1.3 การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
1.4 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมิน
1.1 การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
1.2 แบบฝกหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
1.3 การสอบเพื่อประเมินความรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
 มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
 สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน

เพื่อเสนอแนวทางแกไขได

สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน

1.1 การบรรยายประกอบสื่อ
1.2 การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
1.3 การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
1.4 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
1.1 สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
1.2 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ที่ มี ค วามแตกต างและหลากหลายได อ ย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม

ประสิทธิภาพ

 สามารถแก ไขป ญ หา หรื อ ความขั ด แย ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า งานได อ ย า งมี
 มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

4.2 วิธีการสอน

1.1 การบรรยายประกอบสื่อ
1.2 การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
1.3 การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
1.4 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
4.3 วิธีการประเมินผล
1.1 สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
1.2 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี

5.2 วิธีการสอน

 สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม

1.1
1.2
1.3
1.4

การบรรยายประกอบสื่อ
การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-Study)

5.3 วิธีการประเมินผล
1.1 สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
1.2 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนํารายวิชา
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการ
เรียนการสอนในรายวิชา
-อธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล
- บรรยายภาพรวมและ
ความสําคัญของวิชาภาวะผูนํา

2

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนํา

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3 1ผูส อนแนะนํารายวิชา
ประกอบดวย เนื้อหาสาระ
ของรายวิชา เอกสารและ
ตําราที่จะใชในการเรียนการ
สอน กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย เกณฑการ
ประเมินผลการเรียน
2. ผูสอนกําหนดและสราง
ขอตกลงรวมกันกับนักศึกษา
เกี่ยวกับกฎกติกาในการเรียน
การสอน
3.ผูส อนบรรยายประกอบ
เพาเวอรพอยตในหัวขอ
ความสําคัญของวิชาภาวะ
ผูนํา
4.ในระหวางบรรยายจะมีการ
ตั้งประเด็นคําถามเพื่อให
นักศึกษาไดคิดวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งเปน
การใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการเรียน
5. ผูสอนมอบหมายให
นักศึกษาไปศึกษาคาควา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ
ผูนํา แลวนําเสนอในสัปดาห
ตอไป
3 1.ผูสอนไดมีการตั้งคําถาม
นําเขาสูบทเรียน “แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา”
และเปดโอกาสใหนักศึกษาได
อธิบายสาระสําคัญของ
เนื้อหา“ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนํา” ที่ไปศึกษา

ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

3

หัวขอ/รายละเอียด

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนํา

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
คนความาลวงหนา และใหมี
การแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นระหวางนักศึกษา
2.ผูสอนไดมีการบรรยาย
เนื้อหา “แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูนํา”
ประกอบการนําเสนอ
เวปไซดที่มีความเกี่ยวของ
เพื่อใชเปนฐานขอมูลให
นักศึกษาไดใชศึกษาคนควา
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกัน
สรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับจาก
การเรียนในแตละหัวขอของ
การสอน
4. โดยผูสอนทําการสรุป
เนื้อหาพรอมกับยกตัวอยาง
ประกอบ พรอมกับซักถาม
ความเขาใจของนักศึกษา
5. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3 1.การบรรยายแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูนํา
2.ใหนักศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในรูปแบบตางๆ
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการ
เรียน โดยผูสอนทําการสรุป
ปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาเพื่อ
ตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

บทบาทหนาที่ของผูนํา

5

บทบาทหนาที่ของผูนํา

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3 1.การบรรยายเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของผูนํา
ประกอบเพาเวอรพอยต
2.ใหนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับการนําบทบาทหนาที่
ของผูนําในประเทศไทย
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาที่ไดรับจากการเรียน
ในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3 1.กอนเขาสูบทเรียน ผูสอน
ไดนําเสนอ Clip VDO
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
ผูนําของประเทศตางๆใน
ปจจุบัน หลังจากนั้นผูสอนได
มีการตั้งประเด็นคําถามให
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไดรับ
จาก Clip VDO
2.ผูส อนบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอรพอยต
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
ผูนํา
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาที่ไดรับจากการเรียน
ในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน

ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

การเสริมสรางภาวะผูนํา

8

สอบกลางภาค
การจูงใจของผูนํา

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3 1.ผูส อนตั้งคําถามนําเขาสู
บทเรียนเกี่ยวกับการเสริม
สรางภาวะผูนํา และให
ผูเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น เพื่อสรุปรวมกันใน
ชั้นเรียน
2.ทําการบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอรพอยตที่
เกี่ยวกับการเสริมสรางภาวะ
ผูนํา
3.ผูสอนใหนักศึกษามีสวน
รวมในการบรรยายดวยการ
ตั้งประเด็นคําถามให
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย
4.ใหนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาที่ไดรับจากการเรียน
ในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
5. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3
1.ผูสอนตั้งคําถามนําเขาสู
บทเรียนเกี่ยวกับการจูงใจ
ของผูนําและใหผูเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น เพื่อสรุป
รวมกันในชั้นเรียน
2.ทําการบรรยายประกอบ
โปรแกรมเพาเวอรพอยตที่
เกี่ยวกับการจูงใจของผูนํา
3.ผูสอนใหนักศึกษามีสวน
รวมในการบรรยายดวยการ
ตั้งประเด็นคําถามให

ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

9

จิตวิทยาของผูนํา

10

การวางแผนของผูนํา

11

การตัดสินใจของผูนํา

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวน
ดวยการตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
3 1.การบรรยายเกี่ยวกับการจูง
ใจและจิตวิทยาของผูนํา
2.ใหนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับการจูงใจและ
จิตวิทยาของผูนําในการ
ประยุกตใชในการบริหารใน
องคการ
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อ
ศึกษาคนควาในการจัดทํา
รายงานตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย และใหนําเสนอใน
สัปดาหที่ 14
3 1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
วางแผนและการตัดสินใจของ
ผูนํา
2.ใหนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูนํา
3. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
วางแผนและการตัดสินใจของ
ผูนํา
2.ใหนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับการวางแผนและการ

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

12

หัวขอ/รายละเอียด

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความขัดแยง

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
ตัดสินใจของผูนํา
3. ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3 1.ผูสอนไดตั้งประเด็นปญหา
ที่เกี่ยวกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและความ
ขัดแยงของผูนําในองคการซึ่ง
จะเปนการใชการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning) หลังจาก
นั้นใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
3-5 คน เพื่อชวยกันศึกษา
คนควาหาคําตอบจาก
ประเด็นปญหาดังกลาว โดย
ผูส อนจะคอยแนะนํา
2. ผูสอนไดมีการบรรยาย
เนื้อหา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและความ
ขัดแยง ประกอบการนําเสนอ
เวปไซดที่มีความเกี่ยวของ
เพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
นักศึกษาไดใชศึกษาคนควา
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกัน
สรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับจาก
การเรียนในแตละหัวขอของ
การสอน
4. โดยผูสอนทําการสรุป
เนื้อหาพรอมกับยกตัวอยาง
ประกอบ พรอมกับซักถาม
ความเขาใจของนักศึกษา

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่
13

14

15

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
การสั่งงานและการมอบหมาย
3 1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
งาน
การสั่งงานและการ
มอบหมายงาน
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
3-5 คน เพื่อแสดงบทบาท
สมมติในการเปนผูนํา (Role
Play) ในการสั่งงานและ
มอบหมายงานใหมี
ประสิทธิภาพ
3.ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
การสรางทีมงาน
3 1.การบรรยายเกี่ยวกับการ
สรางทีมงาน
2.ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
3-5 คน เพื่อแสดงบทบาท
สมมติในการเปนผูนํา (Role
Play) เพื่อรวบรวมทีมงาน
3.ใหนักศึกษาคนควา
ทบทวนดวยการตอบคําถาม
ทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา
1. การเขาสูบทเรียน ผูสอน
จะบรรยายสภาพปญหาของ
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูนําในปจจุบันของประเทศ
ตางๆ โดยมีการเปด Clip
VDO พรอมบรรยายประกอบ
2. ผูสอนบรรยายเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูนํา
3. ผูสอนใหนักศึกษา
แบงกลุมๆละ ประมาณ 3-5
คน แลวใหอภิปรายถึง
คุณธรรมและจริยธรรมของ
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัปดาหที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

การนําเสนอผลงานกลุม
ทบทวนบทเรียน

สอบปลายภาค

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
ผูนํา และใหนักศึกษาฝกตั้ง
คําถามเพื่อมาถามนักศึกษา
ในหอง
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่
บรรยายและแนวทางของการ
อภิปรายในเนื้อหาที่นักศึกษา
ไดรวมกันอภิปราย
5. ผูสอนใหนักศึกษาตอบ
คําถามทบทวนและเฉลย
คําตอบพรอมอธิบายใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ
3 1. ผูสอนใหนักศึกษาแตละ
กลุมไดมานําเสนอรายงาน
2. ผูสอนใหนักศึกษาฝกตั้ง
คําถามเพื่อมาถามนักศึกษา
ในหองเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายงานในแตละกลุมที่ได
นําเสนอ
3.ผูสอนทําการสรุปเนื้อหา
ทั้งหมดพรอมกับยกตัวอยาง
ประกอบ พรอมกับซักถาม
ความเขาใจของนักศึกษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่
ที่
ประเมิน
1
1.1 1.3 3.3 5.1 5.2
การมีสวนรวม และการเขาชั้น
ตลอดภาค
เรียน
การศึกษา
1.1 1.3 4.2 4.3 4.4
กรณี ศึกษา/การทํ าแบบฝกหัด/ ตลอดภาค
2
การทํารายงาน/การสงงาน/การ การศึกษา
นําเสนอหนาชั้น
3
2..2 2.3 3.2
สอบปลายภาค
16

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี พานิชยา
นุวัฒน

สัดสวนของการ
ประเมิน
10 %
50%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตํารา
1 มนตรี พานิชยานุวัฒน. (2558). ภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ โครงการสวนดุสิต กราฟฟคไซท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1.รังสรรค ประเสริฐศรี. (2551). ภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. พรนพ พุกกะพันธุ. (2544). ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ จามจุรีโปรดักท.
2. ยงยุทธ เกษสาคร. (2545). ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม. กรุงเทพ: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ มีดังนี้
- การทดสอบผูเรียนดวยการทําแบบทดสอบ
-การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทบทวนผลการเรียนรูจากในหองเรียน
- การสอบถามความเห็นดานการสอนจากนักศึกษาทั้งกอน ในระหวาง และหลังการสอน
- การสังเกตความสนใจ/ความตั้งใจในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
- จัดสัมมนาการเรียนการสอน
- นําผลการประเมินผูสอนและรายวิชาจากนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2559 มา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน เชน การยายจะบรรยายใหชาลงเพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตาม
เนื้อหาการสอนไดทัน เพิ่มเทคนิคการสอน เชน มีการมอบหมายใหนักศึกษาไปคนความากอนที่จะ
เรียนในสัปดาหตอไปเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การวิเคราะหผลการเรียนดวยหลักสถิติทางมาตรฐานการศึกษา
- มีการใหคณาจารยในสาขาวิชาไดตรวจทานขอสอบของอาจารยในสาขาวิชาเดียวกัน
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากสาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใหคะแนน

5. การดําเนินการทบทวนและการประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ป เพื่อใหสอดคลองเนื้อหาสาระของวิชาภาวะผูนํา
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และความสนใจ/ความตั้งใจ
ของผูเรียนโดยใชวิธีการและเทคนิคแบบ Active learning มาทําการสอน และจะมีการทบทวนวาวิธีการ
และเทคนิคดังกลาว สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดมากขึ้นหรือไม

