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1. รหัสและชื่อวิชา
2532107 : ผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Leadership and the Management of Change
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบของรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดวิชาครั้งลาสุด
18 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 รูและเขาใจ
เพื่อใหนักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผูนําและภาวะผูนํา ผูนําและการเรียนรู
ภาวะผูนํา ความหมายความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะ บทบาทหนาที่ ประเภทของผูนําและ
ภาวะผูนํา โดยใช LIFE Model 1) ผูนํา ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรมของผูน ํา 2) อิทธิพล
ความสัมพันธระหวางอํานาจ อิทธิพล และบทบาทหนาที่ของผูนํา ทักษะภาวะผูนํากับการบริหารงานในยุค
โลกาภิวัตน การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา 3) ผูตาม ภาวะผูตาม การนําทีมงานและสมรรถนะของงาน
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ในศตวรรษที่ 21 ผูตามกับการสื่อสารและการบริหารความขัดแยง 4) สภาพแวดลอม สภาพของสังคมโลก
และสังคมไทย แนวโนมภาวะผูนําในอนาคตกับความสําเร็จในระดับชุมชนสังคมและภาคธุรกิจ กรณีศึกษาผูนํา
ของโลกและไทย และเพื่อใหนักศึกษา ศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
1.2 สามารถอธิบาย
- เพื่อใหนักศึกษาทราบและอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร
- เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายไดวาบทบาทหนาที่ของผูนําและภาวะผูนํา มีความสําคัญอยางไร
กับยุคปจจุบัน
1.3 สามารถวิเคราะห
- เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในดานการมีภาวะผูนําและสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
- เพื่อใหนักศึกษาทราบและสามารถวิเคราะหภาวะผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยใชระบบ
LIFE Model ได แ ก ผู นํ า (Leader) อิ ท ธิ พ ล (Influence) ผู ต า ม (Followers) ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
(Environment) ซึ่ ง เป น การเตรี ย มความพร อ มด า นป ญ ญาในการนํ า ความรู ค วามเข า ใจที่ ไ ด ศึ ก ษาไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางอางอิงใหสอดคลองกับ
แนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบเกี่ยวกับผูนํา ลักษณะและบทบาทของผูนํายุคโลกาภิวัตน การสราง
นวัตกรรมของผูนําในองคการ
Concepts, theories and types of leaders; characteristics and roles of leaders in the
age of globalization; building innovation of organizational leadership.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การศึกษาดวยตัวเอง
การฝกงาน
บรรยาย 45
สอนเสริมตาม
ฝกปฏิบัติการในหองเรียน และจัดทํา การศึกษาดวยตัวเอง
ชั่วโมง
ความตองการของ โครงการลงพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
6 ชั่วโมง ตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา ผูเรียน
3. จํ า นวนชั่ ว โมงที่ ใ ช ต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
- ชั่วโมงการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
- วิธีการใหคําปรึกษา คือ ใหนักศึกษาเขาพบเปนรายคนตามตองการ
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาเรียนและการใหคําปรึกษาในชั่วโมงเรียน หากนักศึกษาคนใด
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ตองการเขาพบ สามารถติดตอและเขาพบไดที่หองพักอาจารยสาขาวิชาการจัดการชุมชน อาคาร 2 ชั้น 14
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นในการทํางาน
รวมกัน โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
- มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน
- มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
- มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
- มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณคาคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น ของผูอื่น ตลอดจนเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเป น
มนุษย
1.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของภาวะผูนํา
- จัดการเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนํา อิทธิพล ผูตาม และสภาพแวดลอม
1.3 วิธีการประเมินผล
- มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของภาวะผูนํา
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนกอนและหลังการเรียน
- ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย
- ประเมินจากโครงการลงพื้นที่
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานจําเปนสําหรับการเรียนดานการ
พัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การจัดการชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งการบริหาร ศิลปศาสตร และสังคมศาสตร
- มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของธรรมชาติของผูนําและภาวะผูนํา ผูนําและการเรียนรู
ภาวะผูนํา ความหมายความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะ บทบาทหนาที่ ประเภทของผูนําและ
ภาวะผูนํา โดยใช LIFE Model
- มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับผูนํา อิทธิพล ผูตาม สภาพแวดลอม และแนวโนม
ภาวะผูนําในอนาคตกับความสําเร็จในระดับชุมชนสังคมและภาคธุรกิจ
- มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งมีความเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและ
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ผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
- มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกิจกรรมกลุมควบคูกับการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ศึกษาคนควาดวยตนเอง และรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
- มีการวิเคราะหกรณีศึกษาโดยยกตัวอยางผูนําของโลก ผูนําของไทย และผูนําที่ประสบผลสําเร็จใน
ดานตางๆ เพื่ อให นั กศึ กษาได วิเคราะห ลักษณะและการแกปญ หาหรือการรับ มือกับ ผลกระทบตางๆ จาก
สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
2.3 วิธีการประเมินผล
- มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ความรูความเขาใจโดยพิจารณาจากผลงานกิจกรรมกลุม การนําเสนองาน
และตรวจผลงานจากการทํากิจกรรมและกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางใหมในการพัฒนาภาวะผูนํา
- สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไข
ปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม
- สามารถคิดวิเคราะหแกไขปญหาและมีความกลาในการตัดสินใจใหสอดคลองกับสถานการณ
3.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- มีกิจกรรมกลุมใหนักศึกษายกตัวอยางองคกรที่ประสบปญหา และผูนําองคกรแกปญหาอยางไร
และสมมติวาหากเปนองคกรของนักศึกษาเองจะแกปญหาอยางไร
- ใหนักศึกษานําเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- มีการทดสอบความรูความเขาใจโดยใชแบบทดสอบ
- ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
- สังเกตจากความสามารถคิดวิเคราะหแกไขปญหาและมีความกลาในการตัดสินใจใหสอดคลองกับ
สถานการณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- ทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับตางๆ
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
- สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
- สามารถทํางานเปนกลุม และแสดงภาวะผูนําผูตามไดอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
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- สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาและการนําเสนอรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและงานกลุม
- มีการประชุมกลุมเพื่อระดมความคิด
- มีการมอบหมายงานและการติดตามงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
- การมีสวนรวมในกระบวนการกลุม
- มีการติดตาม ตรวจผลงานและประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย โดยประเมินเมินตามศักยภาพของ
แตละกลุม
- มีการสังเกตและการทดสอบพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
5. ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
5.1 ทักษะการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
- สามารถประยุกตใชห ลักคณิ ตศาสตร สถิติการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหทักษะ
ภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนํา
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตองลดการขัดแยงและสามารถนําทีมงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงสารสนเทศเว็บไซตที่เกี่ยวของ
- การนําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การลงพื้นที่ภาคสนาม
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
- สังเกตความสามารถในการศึกษาและใชเทคโนโลยี
- ตรวจผลงาน
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ครั้งที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน

1

- แนะนําหลักสูตร ขอบขายเนื้อหาวิชา
แนวทางการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3

2-3

บทที่ 1 ผูนํา
 ความรูเกี่ยวกับผูนํา
 วิวัฒนาการของการเปนผูนํา
 วัฒนธรรมและภาวะผูนํา
 คุณลักษณะผูนํา
 ประเภทของผูนํา
 บทบาทหนาที่ผูนํา
บทที่ 2 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 การเปลีย่ นแปลง
 การเปลีย่ นแปลงนวัตกรรม
 การจัดการการเปลี่ยนแปลง

6

บทที่ 3 แนวคิดทฤษฎีผูนําและการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง
 ความสําคัญ
 ความเปนมา
 ผูนําแบบดั้งเดิม
 ผูนําแบบรวมสมัย
 ผูนําแบบจัดการการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 ผูตาม
 ประเภทของผูตาม
 ความสําคัญและบทบาทของผูตาม
 คุณลักษณะของผูต าม
 รูปแบบของภาวะผูต าม
 ความกลาของผูต าม
 การพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล
 การสรางชุมชนของผูตาม

6

4

5-6

7-8

3

6

ผูสอน

- ชี้แจง/พูดคุย/ซักถาม
- ปฐมนิเทศนักศึกษา
- แบงกลุมนักศึกษา
- จัดทําโครงการ/ลงพื้นที่
- ศึกษา คนควา และนําเสนอรายงาน
- สรุปบทเรียน
- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม ผูนําในทัศนะของฉัน
- กิจกรรม ผูนําในดวงใจ
- สรุปบทเรียน

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
- สรุปบทเรียน
- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม ทฤษฎีผูนําและการจัดการ
เปลี่ยนแปลงในทัศนะของฉัน
- สรุปบทเรียน

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม แสดงบทบาทสมมติผตู ามใน
ทัศนะของฉัน
- สรุปบทเรียน

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร
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 กลยุทธการเปนผูตามที่มี
ประสิทธิผล
9
บทที่ 5 คุณธรรมจริยธรรมผูนําและผู
ตาม
 คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร
 ความสําคัญคุณธรรมจริยธรรม
 แนวคิดทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรม
 พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม
 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
10-11 บทที่ 6 การพัฒนาผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาผูนํา
 การสงเสริมการพัฒนาผูนํา
 การพัฒนาผูนําใหมีภาวะผูนํา
 การออกแบบการฝ ก อบรมที่ มี
ประสิทธิผล
 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
 ตัวอยางการพั ฒ นาภาวะผูนํ าการ
เปลี่ยนแปลง
12-13 บทที่ 7 ผูนําการสรางนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลง
 ความสําคัญของภาวะผูนําแนวใหม
 ผูนําแบบผูร ับใช
 ผูนําเชิงจิตวิญญาณ
 ผูนํานวัตกรรม
 ผูนําการเปลี่ยนแปลง
14-15 บทที่ 8 กรณีศึกษาผูนําที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลง
 ผูนําที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับชุมชน
 ผูนําที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับสังคม
 ผูนําที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ภาคธุรกิจ
 ผูนําที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรกรรม
16
สอบปลายภาค

3

- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา
และผูต ามที่พึงประสงค
- สรุปบทเรียน

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

6

- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม ยกตัวอยางการออกแบบการ
ฝกอบรมที่มีประสิทธิผล
- กิจกรรม ยกตัวอยางการพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
- สรุปบทเรียน

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

6

- บรรยาย วิเคราะห อภิปราย และ
ซักถาม
- แบงกลุมคนควา ทํากิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน
- กิจกรรม แสดงบทบาทสมมติผูนาํ การ
สรางนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในทัศนะ
ของฉัน
- สรุปบทเรียน
- กิจกรรม นําเสนอโครงการภาวะผูนํากับ
ความสําเร็จในระดับชุมชน สังคม ภาค
ธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม
- กิจกรรม ยกตัวอยางผูนําระดับชุมชน
สังคม ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม ใน
ทัศนะของนักศึกษา
- สรุปบทเรียน
- สรุปบทเรียนทั้งหมด

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร

6

อ.สรณา
อนุสรณทราง
กูร
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 5.4
2
1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1,
5.3, 5.4
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การวิเคราะห การคนควา การทํา
รายงาน และการพิจารณาผลงาน
การถาม-ตอบ การอภิปรายกลุม
การทดสอบยอย
การสงงานตามที่มอบหมาย
1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, การเขาชั้นเรียน
3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, การมีสวนรวมอภิปราย
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
5.3, 5.4

สัปดาห
ที่ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
20%
30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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กรุงเทพมหานคร: แอคทีฟ พริ้นท.
ปาริ ช าต สถาป ต านนท . (2551). การสื่ อ สารประเด็ น สาธารณะและการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมไทย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. (2543). กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร:
ริชแมกซ อินเตอรพริ้น.
มคอ.3 ผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร | 8

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มูลนิธิโกมลคีมทอง.
พิชาภพ พั นธุแพ. (2554). ผู นํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. พิ มพครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: แอคที ฟ
พริ้นท.
พิพัฒ น นนทนาธรณ . (2556). ภาวะผู นํ าเชิงปฏิบัติการ: LIFE Model. กรุงเทพมหานคร: วิสตา อิน เตอร
ปริ้นท.
พิมใจ โอภานุรักษธรรม. (2542). ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาไทยกับสังคมโลก หนวยที่ 1-7. พิมพครั้งที่
18. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาไทยกับสังคมโลก หนวยที่ 8-15. พิมพครั้ง
ที่ 17. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
แม็ ก ซ เวลล , จอห น ซี . (2555). ภาวะผู นํ า 5 ระดั บ . แปลจาก The 5 Levels of Leadership โดย วั น ดี
อภิรักษธนากร. กรุงเทพมหานคร: ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย).
แมคคี, แอนนี, โบยาตซิส ริชารด อี. และ จอหนสตัน ฟรานเซส. (2555). คูมือพัฒนาภาวะผูนํา. แปลและเรียบ
เรียงจาก Becoming a Resonant Leader โดย ประณยา จองบุญวัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส.
เอเซียเพรส (1989).
ยงยุทธ เกษสาคร. (2551). ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี
กราฟฟค.
รังสรรค ประเสริฐศรี. (2551). ภาวะผูนํา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและไซเท็กซ.
รัต ติ กรณ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู นํ า : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพั ฒ นา. กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วั ฒ นา พุ ท ธางกู ร านนท . (2546). สื่ อ สารมวลชนกั บ สั ง คม. กรุงเทพมหานคร: สํ านั ก พิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง.
วิเชียร วิทยอุดม. (2550). ภาวะผูนํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและไซเท็กซ.
วีระวัฒน ปนนิตามัย. (2544). ผูนําการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส แอนด กราฟฟค.
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2547). ภาวะผูนําของผูบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน.
สุเทพ พงศศรีวัฒน. (2548). ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําที่สมบูรณ. พิมพ
ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ าโดยนั ก ศึ ก ษา ได จั ด กิ จ กรรมในการนํ าแนวคิ ด และ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
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- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเพจสาขาวิชา กลุมไลน กลุมเฟช ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสาร
กับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธดังนี้
- จํานวนหรือรอยละของผูเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- คําถาม หรือแบบทดสอบผลการเรียนรู ทั้งหาดาน
- คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ หรืองานในแตละบทเรียน และคะแนนสอบของผูเรียนทั้งกลุม
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ไดปรับทุกปการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาโดยผูเรียนและ
ผลประเมินการสอน และปจจัยอื่นๆ รายวิชามีการปรับปรุงการสอน โดยพิจารณาจากปจจัยดังนี้
- ผลประเมินรายวิชาจากผูเรียน
- ผลประเมินการสอน
- แบบสอบถามความสนใจในหองเรียน
- ประเด็นปจจุบันหรือหัวขอที่คัดสรรตามความสนใจ
- ประเมินจากการลงพื้นที่ภาคสนามเชื่อมโยงสูการบริการวิชาการและงานวิจัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย ท า นอื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอเขียน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาอยางนอยทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีมหรือแบงหัวขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของอาจารยประจํา
วิชา
- การทบทวนและวางแผนปรับ ปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เพื่อให สอดคลองกับ นโยบาย ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ และการประกันคุณภาพของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
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