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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 ศศ 0212 ภาวะผู้นํา  (Leaderships)  

2. จํานวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน(อ.ศศ.) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557     ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
       วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (หน่วยจัดการศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอดอนตาล อําเภอดง
หลวง อําเภอหวา้นใหญ่ อําเภอคําชะอี โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว-้นาโคกกุงและ 
อําเภอนิคมคําสร้อย) 

9. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
- 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
                   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้นํา 
2) เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีของผู้นํา 
3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําหลักการพัฒนาความเป็นผู้นําไปประยุกต์ใช้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับผู้นํา คุณสมบัติและ

คุณลักษณะ บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของผู้นํา ประเภทและท่ีมาของผู้นํา แรงผลักดันท่ีทําให้เกิด
ภาวะผู้นําแบบต่างๆ องค์ประกอบท่ีมีต่อความสําเร็จของการภาวะผู้นํา การพัฒนาความเป็นผู้นําและ                 
การประเมินภาวะผู้นํา 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิด และหลักการเก่ียวภาวะผู้นํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทของผู้นํา ทักษะการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพการเป็น
ผู้นําชุมชน 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง 
(คาบ) 

สอนเสริม 

45 การฝึกปฏิบัติงานภาค 
สนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ตามความต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) เป็นผู้มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
2) มีความอดทนและรับผิดชอบ 
3) ศรัทธาในวิชาชีพการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

        1.2 วิธีสอน 
1) ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้อง แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติท่ีดี

และเหมาะสม 
2) กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องมานําเสนอ 
3) ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนําเสนอ 

        1.3 วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการนําเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับผู้นํา 
2) คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของผู้นํา 
3) ประเภทและท่ีมาของผู้นํา แรงผลักดันท่ีทําให้เกิดภาวะผู้นําแบบต่างๆ 

2.2 วิธีสอน 
 บรรยาย อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษากรณีตัวอย่าง การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
ค้นคว้าบทความข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยนํามาสรุป นําเสนอ และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง 
4) ตรวจผลงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล เพ่ือนําไปใช้ในการ
บริหารงาน สามารถนําหลักการเก่ียวกับผู้นําไปประยุกต์ใช้ รวมถึงสามารถพัฒนาความเป็นผู้นําและการ
ประเมินภาวะผู้นํา 
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3.2 วิธีสอน 
1) ศึกษากรณีตัวอย่างภาวะผู้นําและการพัฒนาความเป็นผู้นํา 
2) อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล และแนวคิด เช่น คุณสมบัติและ

คุณลักษณะของผู้นํา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
2) สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนด 
4.2 วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การนําเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพ่ือน  ด้วยประเด็นกําหนด 
2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้า 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการทํารายงาน  การนําเสนอในชั้น
เรียน 

2) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
3) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
4) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
5) ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

5.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
2) ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นํา  
3) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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          5.3  วิธีการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
 3) ตรวจผลงาน 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

1 1. ความหมายและความสําคัญของภาวะ
ผู้นํา 
- ความหมายของภาวะผู้นํา 
- แนวคิดอ่ืนเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
- ความมีประสิทธิผลของภาวะผู้นํา 
- เครื่องมือวัดภาวะผู้นํา 
- กระบวนการภาวะผู้นํา 
- ภาวะผู้นําเป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้ได้ 

1.40 บรรยาย 

ซักถามนักศึกษา 

จัดกิจกรรมกลุ่ม 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ใบงาน/แบบฝึกหัด 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

2 2. จากการบริหารจัดการสู่ภาวะผู้นํา 
 - การบริหารจัดการกับภาวะผู้นํา 
 - บริบทใหม่ขององค์การยุคปัจจุบัน 
 - ลักษณะของการบริหารจัดการ 
- การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
การบริหารจัดการกับภาวะผู้นํา 
- วิวัฒนาการของภาวะผู้นํา 
- แนวโน้มท่ีต่อเนื่อง 
- แบบประเมินภาวะผู้นําตนเอง 

1.40 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบคําถามจาก
กรณีตัวอย่าง 

ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอผลการศึกษา 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

3-4 3. ผู้นํา : การใช้อํานาจและกลยุทธ์ให้
เกิดอิทธิพล 
- ความหมายและอํานาจและอิทธิพล 
-  ประเภทและแหล่งท่ีมาของอํานาจ 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจจาก
ตําแหน่งกับอํานาจจากบุคคล 
 

1.40 - บรรยาย 
- ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบคําถามจาก
กรณีตัวอย่าง 

ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอผลการศึกษา 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

 -  การประยุกต์ : แนวปฏิบัติในการใช้
อํานาจ 
-  กระบวนการของอิทธิพล 
- รูปแบบของอํานาจและอิทธิพล 

1.40   

5-6 4. ผู้นํา : คุณลักษณะและทักษะ 
- ความนํา 
- ธรรมชาติของคุณลักษณะและทักษะ 
- งานวิจัยยุคเริ่มแรกเก่ียวกับคุณลักษณะ
และทักษะของผู้นํา 
- งานวิจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผู้นํา 
- คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิผล 
- สถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
- ผู้นําท่ีฉลาดรู้ทางอารมณ์ 
- ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นําตาม
แนวคิดของ Daniel Goleman 
- แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 
- แง่คิด-มุมมองภาวะผู้นํา 
- เครื่องมือวัดคุณลักษณะภาวะผู้นํา 

1.40 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ศึกษาค้นคว้า           
และนําเสนอผล
การศึกษา 

 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

7 5. ผู้นํากับพฤติกรรมมีประสิทธิผล 
- การศึกษาภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม 
- การศึกษาภาวะผู้นําท่ีมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตท 
- การศึกษาวิจัยภาวะผู้นําท่ีมหาวิทยาลัย
มิชิแกน 
- พฤติกรรมและเจตคติของผู้นํ า ท่ี มี
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 

1.40 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ศึกษาค้นคว้า           
และนําเสนอผล
การศึกษา 

 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

 - การจัดหมวดหมู่พฤติกรรมเฉพาะด้าน
ของผู้นํา 
- ทฤษฎีตาข่ายภาวะผู้นํา 
- ทฤษฎีผู้นําม่ังท้ังงานและคนสูง 
- การพัฒนาทฤษฎีผู้นําเชิงพฤติกรรมให้
เป็นปัจจุบัน 
- ทฤษฎีภาวะผู้นําทีอาร์ซี 
- การประยุกต์ : แนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผู้บริหาร 
- ผู้นําชั้นยอด : นําผู้อ่ืนเพ่ือให้นําตนเอง 

1.40  อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

8 6. ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ของ
เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด 
- ความนํา 
- ลักษณะผู้นํา 
- ลักษณะของผู้ตาม 
- การปรับแบบผู้นําไปใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
- การประยุกต์ทฤษฎี 
- เครื่องมือวัดภาวะผู้นํา 
- จุ ด แ ข็ ง จุ ด อ่ อ น ข อ งท ฤ ษ ฎี ต า ม
สถานการณ์ของเฮอร์เซย์และชาร์ด 

1.40 - ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

- ศึกษาเอกสาร 
- อภิปรายกลุ่ม 
- นําเสนอผล
การศึกษา 

 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

9 สอบกลางภาค    

10 7. ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย 
- แนวคิดเบ้ืองต้นของทฤษฎี 
- พฤติกรรมผู้นํา 
- สถานการณ์เอ้ืออํานวย 
- ความสอดคล้องของพฤติกรรมผู้นํากับ 
สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 

1.40 - บรรยาย 
- ศึกษาเอกสาร 
- อภิปรายกลุ่ม 
- นําเสนอผล                      
การอภิปรายกลุ่ม 

 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

11-12 8. ผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ 
- ความนํา  
- ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพของ
แบส 
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบ
แลกเปลี่ยนกับผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ 
- ภ าวะผู้ นํ าแบบ เปลี่ ยนสภ าพจาก
มุมมองอ่ืน 
- แนวปฏิ บั ติสําหรับผู้นําแบบเปลี่ยน
สภาพ 
- จุดแข็งและจุดอ่อนของทฤษฎีภาวะ
ผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ 
- เครื่องมือวัดภาวะผู้นํ าแบบเปลี่ยน
สภาพ 

1.40 - บรรยาย 
- ศึกษาเอกสาร 
- อภิปรายกลุ่ม 
- นําเสนอผล                      
การอภิปรายกลุ่ม 

 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

13-14 9. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
- แนวคิดท่ัวไปด้านกลยุทธ์ 
- ผู้นํากับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- ระดับกลยุทธ์ขององค์การ 
- ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
- องค์ประกอบและบทบาทสําคัญของ
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
- คุณลักษณะของผู้นําระดับสูง 
- ประเภทของกลยุทธ์ของผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
- กระบวนการท่ีผู้นําใช้ท่ีมีผลกระทบต่อ
องค์การ 
- แง่คิด-มุมมองภาวะผู้นํา 
- เครื่องมือวัดภาวะผู้นํา 
 
 
 
 
 
 
 

1.40 - ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสาร 
- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

15 10. แนวโน้มภาวะผู้นําในอนาคต 
- แนวโน้มผู้นําในอนาคต 
- แง่คิด-มุมมองภาวะผู้นํา 

1.40 - ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสาร 
- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า 

อาจารย์กุนจันทร์ 
สิงห์สุ 
 

16 สอบปลายภาค    

 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใช้ในการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
10 

2. การปฏิบัติงานเด่ียว 
    2.1 สรุปองค์ความรู้ 
    
    2.2 แบบฝึกหัด 
    2.3 รายงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

15 

3. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
    3.1 รายงาน 
 

 
6 

15 

4. การทดสอบกลางภาค 9 30 
5. การทดสอบปลายภาค 16 30 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบ สัปดาห์ท่ี สัดส่วนการให้
คะแนน หัวข้อ รายการ 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ
และซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 
1.2  มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
1.3  สํานึกดี มีจิตสาธารณะ  
 
 

1.1 มีความต้ังใจเพียรพยายามทํา
หน้าท่ีอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมี
ประพฤติตรงไม่เอนเอียง มีความ
จริงใจ โดยดูจากพฤติกรรมการเข้า
เรียน 
1.2 การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัย
ในตนเองและวินัยต่อสังคม 
 
1.3 ถนอมใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า รู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือส่วนรวม โดย
ดูจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2.ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจในสาระสําคัญของ
ศาสตร์ทางรัฐประศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน  
2.2 สามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านรัฐ
ประศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน               
2.3 สามารถวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ทางด้านรัฐ
ประศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ินกับความรู้
ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
 2.4 มีความรู้ความเข้าใจใน
งานวิจัยทางด้านรัฐประ
ศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ินและ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้
ได้ 

2.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
 
 
 
 
2.2 สังเกตความสามารถในการร่วม
อภิปราย 
 
 
 
2.3 ตรวจผลงานรายงาน 
 
 
 
 
 
2.4 การมีส่วนร่วมขณะท่ี ทําการ
เรียนการสอน และสามารถตอบ
คําถามในกรณีตัวอย่างได้ 
 
 
 

9 15 
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2.5  สามารถนําความรู้
ทางด้านรัฐประศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ินไปประกอบอาชีพ
และพัฒนาสังคมได้ 
2.6  มีความรอบรู้เก่ียวกับ
กฎระเบียบธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ 

2.5 ความสนใจใฝ่รู้ ในการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 
2.6 สามารถตอบคําถามเก่ียวกับ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้ 

3.ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
3.3 สามารถใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
3.4 มีทักษะในการค้นหา
ข้ อ มู ล  ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  จ าก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
3.5 รู้จักแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
 
 
3.2 สังเกตการร่วมอภิปราย  
 
3.3 ตรวจผลงาน  ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างบริบทต่าง ๆ 
 
 
3.4 ความสนใจใฝ่รู้ ในการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม 
 
3.5 การมีส่วนร่วมขณะท่ี ทําการ
เรียนการสอน และสามารถตอบ
คําถามในกรณีตัวอย่างได้ 

16 30 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 มีปฏิ สั ม พันธ์  มนุษ ย
สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานและ
บุคคลท่ัวไป  
4.2 สามารถเป็นผู้นําและผู้
ตามท่ีดี รับฟังเหตุผลและ
ความคิดของผู้อ่ืน 
4.3 สามารถทํางานเป็นทีม
ในบทบาทผู้นําและผู้ตามใน
ทุกระดับและในสถานการณ์
ท่ีหลากหลาย  
4.4 สามารถแสดงออกซ่ึง
ภาวะผู้นํ าในสถานการณ์
เฉพาะหน้า  

4 .1  สั ง เกตการนํ า เสนอผลงาน  
พฤติกรรมการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
4 .2  สั ง เกตการนํ า เสนอผลงาน  
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 
4.3 สังเกตการนําเสนอผลงานใน
ลักษณะรายงานกลุ่ม  พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีมในสถานการณ์คับขัน 
 
4.4 ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
 

5,10,14 30 
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4.5  มีความรับผิดชอบใน
การกระทําต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม 

4.5 กล้าท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ีเสนอ
ผลงานและกระทําลงไป 
 
4.6 ความสนใจในการเรียน 
 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

5.1 มีประสิทธิภาพท้ังการ
พูด การฟัง การเขียน และ
การนําเสนอผลงานทางด้าน
วิชาการด้านการเมืองและ
การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไทย 
5.2 รู้จักใช้ตรรกะ ความ
น่าจะเป็น ตัวเลข สถิติไป
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง
หลากหลายได้อย่ างเป็ น
ระบบ 

5.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
5.2 ตรวจผลงาน และตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2550). ภาวะความเป็นผู้นํา. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 
     เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ไม่มี  

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
      แหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและวิทยากรในชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านภาวะความเป็นผู้นํา 
      

หนังสืออ่านประกอบ 

  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์. (2540). “ภาวะผู้นํา” ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
หน่วยท่ี 5. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  

โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยชั้นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ท่ีวัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีสําคัญๆ อีกครั้ง 
3) การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี  เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจําวิชานี้ 


