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มคอ. 03 
 

วป 722 ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ  
(RB 722 Leadership, Membership and Organization Development) 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย):  วป 722 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 

รหัสและชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): RB 722 Leadership, Membership and Organization Development 

 
2. จ านวนหน่วยกิต:    3 หน่วยกิต 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา:     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        (โทควบเอก) และประเภทวิชาเลือก 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล  
 อาจารย์ผู้สอน:    อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน:   ภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตชั้นปทีี่ 2 
 

6. รายวิชาที่ต้องมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี):  ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี):  ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน:    ห้องสารสนเทศ ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด:    3  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตสามารถ 
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์การ 
2. วิเคราะห์บทบาทของผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. ประยุกต์ใช้แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 
4. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้โดยการเปลี่ยนบทบาทของตนเองในการเป็นผู้น า/ผู้ตาม และสามารถ

วางแผนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้ 
5. ค้นคว้าตามความสนใจรายบุคคลในขอบเขตเนื้อหาวิชาของรายวิชานี้ 
6. พัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม  
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายของผู้น า และสมาชิก รวมถึงแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า การบริหารจัดการ และการ

พัฒนาองค์การ  บทบาทของผู้น าที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในการพัฒนาองค์การ  โดยเน้นการสร้าง
ความร่วมมือของสมาชิกในทุกระดับ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่มีความสามารถ และการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่วยกิต) 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(นอกห้องเรียน) 

3 ชัวโมง/สัปดาห์ - 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบตรง 

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันและเวลาให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 2 ชั่วโมง 
จันทร์/พุธ/ศุกร์ 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
    เชิงตัวเลข 
    การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป 722                   
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพิจารณา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถน าความรู้ ความสามารถที่มีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การในทางส่วนรวม
มากกว่าในทางส่วนตัว 
2) ไม่ใช้อิทธิพลทางองค์การท าให้เกิดคุณ 
หรือเกิดโทษ หรือเกิดความไม่เป็นธรรมกับ
สมาชิกในองค์การ 
3) ประพฤติปฏิบัตติามหลักคณุธรรม
จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

- ผู้สอนยกกรณีตัวอย่างแบบอย่างผู้น า  
ทางองค์การ แนวคิด การบริหาร การ
ปฏิบัติ และน าการอภิปรายประเดน็
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดดี้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 

- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
- ตรวจสอบจากผลงานของ
นิสิต 
 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎี
ภาวะผู้น า การบริหารจดัการ การพัฒนา
องค์การ รวมถึงเนื้อหาสาระ หลักการ และ
แนวคิดทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการท างาน รวมถงึยกระดับ
และพัฒนาการท างานอย่างมรีะบบ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
3) สามารถผลิตงานวิจยัและสรา้งองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านองค์การ 

- ผู้สอนบรรยายพร้อมกับตัวอย่างงานวิจัย 
มอบหมายให้นสิิตศึกษาเอกสารและยก
ประเด็นอภิปรายในห้องเรียนตามหลัก
วิชาการ มอบหมายให้นสิิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
 

- ประเมินผลจากรายงานที่
มอบหมาย  
- สังเกตจากพฤติกรรมการ
ท างาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียน 
และที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาวิเคราะห์
สถานการณ์ในองค์การเพื่อก าหนดแนว
ทางการปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสม โดยอยู่บน
พื้นฐานของการทางวิชาการ 
2) สามารถสังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เดิมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการน าไปประยุกต์ใช้ 

- ผู้สอนเพิ่มทักษะทางการคดิเชิงระบบ 
การคิดเชิงวิเคราะห์ให้นิสิต 
- ยกประเด็นปญัหาทางองค์การ ฝกึให้
นิสิตคิดวเิคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุมผีล อยู่บนพ้ืนฐานหลกั
วิชาการ 
 

- ประเมินผลจากรายงานที่
มอบหมาย และการตอบ
ค าถามที่มีลักษณะเน้นการคดิ
วิเคราะห ์
- ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นในกลุ่ม 
2) มีการวางแผนในการท างาน มีวนิัยในการ
ท างาน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบในการท างาน
เดี่ยวและงานกลุ่มทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก
อาจารยผ์ู้สอน 

- มอบหมายให้นิสติท างานเป็นกลุม่และ
และท างานเดีย่ว 
- ยกตัวอย่างผลดีของการท างานเป็นทีม 
การมีวินัยในการท างาน การตรงตอ่เวลา 
และช้ีให้เห็นผลเสียของการขาดสิง่เหล่านี ้

-ประเมินจากผลของการท างาน
กลุ่ม และงานเดี่ยวของนิสติ 
- ดูจากการส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด  
 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลย ี
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์
เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการ
ท างานวิจัย 
2) สามารถน าเสนอรายงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

- แนะน าการสืบค้นข้อมลู และแนะน า
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทีศ่ึกษา 
- แนะน าการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
น าเสนอผลงานอย่างมีมาตรฐาน 
 

- สงัเกตจากการน าเสนอ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน 
เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม และภารกิจของ
นิสิตเกี่ยวกับงานและกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ให้นิสิตท าแบบทดสอบวัดความรู้กอ่นเรียน 
(Pretest) 

3 1. การปฐมนิเทศทั่วไปและ
เกี่ยวกับรายวิชา 

2. ให้นิสิตท าแบบทดสอบวัด
ความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)  

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 

2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ผูน้ า และ
สมาชิก (ผู้ตาม) ความหมายของ 
 ผู้น าและภาวะผู้น า 
 บทบาทและทักษะของผู้น า 

ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น ากบัการจัดการ 

3 1. บรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. มอบหมายงาน 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
 

อ.ยุทธนา 

3 ผู้น า 
 ผู้ตามและภาวะผู้ตาม 
 กระบวนทัศน์ภาวะผู้น า 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัยภาวะผู้ตามและการ
ประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

4 ผู้น า 
 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ 

Trait Theory of Leadership 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างผลงาน 

วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 

5 ผู้น า : ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
 Continum of Leadership Behavior 
 Michigan Leadership Studies 
 Ohio State Leadership Studies 
 Managerial Grid of Leadership 
 3-D Management Theory 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างผลงาน 

วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 

6 ผู้น า : ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ ์
 Contingency Theory of 

Leadership 
 Path Goal theory 
 Hersey and Blanchard’s Model of 

Situational Leadership 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างผลงาน 

วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์และการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 
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( ต่อ ) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

7 อ านาจและอิทธิพล 
 ความหมายและความแตกต่างระหว่าง

อ านาจและอิทธิพล 
 กระบวนการเกิดอิทธิพลและอ านาจ 
 รูปแบบของอ านาจ 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า
เชิงอ านาจและอิทธิพล 

 Presentation 
(PowerPoint) 
 A-Tutor 

  

อ.ยุทธนา 

8 ผู้น า : ลักษณะพิเศษ/บารมี (Charismatic) 
 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า
เชิงบารม ี

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 

9 ผู้น า : ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  
และการเปลีย่นแปลง ความแตกตา่งระหว่าง 
ภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลง 
 
 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างผลงาน 

วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง
และการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 
  

อ.ยุทธนา 

10 ผู้น า : ทฤษฎีภาวะผู้น าท่ีเป็นเลิศ 
 
 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ที่เป็นเลิศและการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

11 ผู้น า : ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย/ซักถาม 
3.  วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

12 ผู้น า : ภาวะผู้น าแบบคนรับใช้ 
 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า
แบบคนรับใช้และการประยุกต์ใช้ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

13 ผู้น า : ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ิ 
      : ตัวแทนท่ีภาวะผู้น า 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 
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(ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

14 ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง (Authentic Leadership) 
เช่น:-  
 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. กรณีตัวอย่างการใช้ภาวะผู้น า
กับการจัดการ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

15 การพัฒนาองค์การ:- 
 ความหมายของการพัฒนาองค์การ 
 แนวคิดการพัฒนาองค์การ:- 

- การเปลีย่นแปลงองค์การ 
- ผู้น ากับการพัฒนาองค์การ 
- เทคนิคการพัฒนาองค์การ 
- การน าแผนกกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 

3 1. บรรยาย 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3.  กรณีตัวอย่างการใช้ภาวะ
ผู้น ากับการพัฒนาองค์การ 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

16  3 1. นิสิตน าเสนอผลงานการ 
ค้นคว้า 
2. อภิปราย/ซักถาม 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

17  3 1. นิสิตน าเสนอผลงานการ 
ค้นคว้า 
2. อภิปราย/ซักถาม 
3. ให้นิสิตท าแบบทดสอบวดั
ความรู้หลังเรียน (Post-test) 

 Presentation 
(PowerPoint) 

 A-Tutor 

อ.ยุทธนา 

18 สอบปลายภาค อ.ยุทธนา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ภารกิจท่ีมอบหมายแก่นิสิต 
1. งานกลุ่ม  แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน    (20 คะแนน) 
 ให้นิสิตแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า หรือแนวคิดทฤษฎีการจัดการ หรือแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาองค์การอัน
ใดอันหน่ึง แล้วน าองค์ประกอบของทฤษฎีท่ีศึกษามาวิเคราะห์บทความงานวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีเดียวกันน้ัน (บทความภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับ
ลักษณะของการน าทฤษฎีมาใช้ในงาน และให้นิสิตน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎีมาวิพากษ์วิจารณ์ implication ของบทความท่ี
เลือกมาว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุผลใดอย่างละเอียด 
2. งานเด่ียว    (30 คะแนน) 

ให้นิสิตน าเสนอหัวข้องานวิจัย (ประกอบด้วยความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินการ
วิจัยพอสังเขป) โดยใช้กลุ่มตัวแปรภาวะผู้น า หรือกลุ่มตัวแปรการจัดการกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือท้ังสองกลุ่มตัวแปรเป็นตัวแปรในกรอบ
แนวคิดการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การท่ีท่านท างานอยู่ และทบทวนแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า และ/หรือทฤษฎีการจัดการตาม
ความสนใจของนิสิต 
 เมื่อท าเสร็จแล้วให้นิสิตน าเสนอต่อเพื่อนนิสิตและคณาจารย์  ซ่ึงการ comment  จะมาจาก 2 ส่วน คือ 1) เพื่อนนิสิต  2) 
คณาจารย์  โดยจะเน้นการ comment  ของนิสิตเป็นหลัก ท้ังน้ีเพื่อให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างเค้าโครงท่ี
น าเสนอทุกเรื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน และเป็นการฝึกให้นิสิตรู้จักการ comment งานวิชาการอย่างมีหลักการ
โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน 
3. ให้นิสิตวิเคราะห์ภาวะผู้น าของบุคคลท่ีนิสิตคิดว่าประสบความส าเร็จในการบริหารองค์การ (10 คะแนน) 
4. สอบกลางภาค (10 คะแนน) 
5. สอบปลายภาค (20 คะแนน) 
6. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (10 คะแนน) 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน (การเข้าชั้นเรียน 
การแสดงความคิดเห็น) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี 

การน าเสนอกรณีศึกษา การถกประเด็นอภิปรายร่วมกัน 
ทักษะการน าเสนอ ทักษะการประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูล ความ
ถูกต้องของข้อมูล 

20% 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนของนิสิต และการเข้าชั้นเรียน 

การสอบปลายภาค ความรู้ และปัญญา และทักษะ
การสื่อสาร 

ข้อสอบปลายภาค พิจารณาทักษะการประมวล สังเคราะห์
ความรู้ แนวคิดคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และการเสนอความคิด 

20% 

รายงานเด่ียว (น าเสนอเค้า
โครงการวิจัย ประกอบด้วย
ความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย
พอสังเขป) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการสื่อสาร 

การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย พิจารณาความคิดของ
นิสิต ดูความถูกต้องของการเขียนเค้าโครงการวิจัย การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหว่างกลุ่มเพื่อน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
น าเสนองาน การส่งงานตรงเวลา 

30% 

รายงานกลุ่ม (วิเคราะห์
บทความภาษาอังกฤษ โดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเรียนอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการสื่อสาร 

การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย พิจารณาความคิดของ
นิสิต ดูความถูกต้องของการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี การ
ท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการน าเสนอ
งาน การส่งงานตรงเวลา 

30% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารประกอบการสอน 
ยุทธนา  ไชยจูกุล. (2552). เอกสารประกอบการสอน วิชา วป 722 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ. 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. 
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ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี . 
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้เรียนประเมินเนื้อหารายวิชาในด้านความเหมาะสมของเนื้อหา เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ค าอธิบายรายวิชา การเพ่ิมพูนความรู้จากเดิมที่มีอยู่ การสามารถน าเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้เรียนประเมินการสอนของผู้สอนหลักด้านความรู้ความสามารถ ทักษะการน าเสนอ ความชัดเจน การ
สื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย การเรียงล าดับเนื้อหา การยกตัวอย่างประกอบการสอน ความพร้อมด้านเอกสารสื่อการ
เรียนการสอน การตอบปัญหาข้อสงสัยของนิสิต รวมทั้งการทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันนี้หรือรายวิชาใกล้เคียงของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ และน าผลการประเมินรายวิชาและการประเมินผู้สอนที่ได้จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  
ในปีการศึกษา 2555 มาพิจารณาและปรับปรุงเนื้อหาวิชา วิธีการสอน และการเรียนรู้ของนิสิตที่จะเปิดสอน     
ในปีการศึกษา 2556  
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากการอภิปรายในชั้นเรียน รายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม และการ

สอบปลายภาคเรียน 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ประกอบกับ

ผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา และผลการประเมินการสอน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะท าให้ได้พัฒนาการ แนวโน้มการปรับปรุงรายวิชาในภาพกว้าง
และภาพลึก เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย 
ถูกต้อง ได้มาตรฐานระดับสากล 

 
 


