
 
มคอ. �. 

รายละเอยีดของรายวชิา  (Course  Specification)   
วชิา  ภาวะผูน้าํทางการอาชีวศึกษา คณะ  ศึกษาศาตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ปีที+  1   ภาคที+  2  ปีการศึกษา  2555 
วนัที+  ……….. 2555 

 
หมวดที+ 6  ลกัษณะและข้อมูลทั+วไปของรายวชิา 

1. รหัสวชิา  VEM 6103 ชื+อรายวชิา  ภาวะผูน้าํทางการอาชีวศึกษา 
2. จํานวนหน่วยกติ           3 ( 3-0-6 )   หน่วยกติ 
3. หลกัสูตร   ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต 
4. ประเภทของรายวชิา   

       วชิาศึกษาทั)วไป ...............................................   
      �   วชิาเฉพาะ (ระบุ)  วิชาบงัคบั   

วชิาเลือกเสรี ...............................................   
วชิาโท     ...............................................   

5. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา  รองศาสตราราจารย ์ดร.สุรเดช สาํราญจิตต ์
- อาจารยผ์ูส้อน          รองศาตราจารย ์ดร.สุรเดช สาํราญจิตต ์
- อาจารยผ์ูร่้วมสอน        อาจารย ์ดร.สืบพงษ ์ปราบใหญ่ 
- อาจารยพ์ิเศษ  ................................................................................................................................... 

6. ภาคการศึกษา/ชัEนปีที+เรียน  ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร  ภาคเรียนที) 1 /ชั<นปีที) 1 
7. รายวชิาที+ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถา้มี)  -ไม่มี- 
8. รายวชิาที+ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถา้มี)  -ไม่มี- 
9. สถานที+เรียน  อาคารเรียนคณะศึกษาศาตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
10. วนัที+จัดทาํ หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัEงล่าสุด (ระบุ)  วนัที)  .........  เดือน  ................  พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิาที+ P  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

เมื)อนกัศึกษาเรียนจบกระบวนวชิานี<แลว้มีความสามารถ อธิบาย ความสาํคญั ความคิดรวบยอด  
เชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์ เชื)อมโยงบูรณาการความรู้ที)ไดรั้บ และที)ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 

P.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื)อพฒันารายวชิานี<   หรือ 
การเปลี)ยนแปลงสาํคญัๆ  ที)เกิดขึ<น 
เพื)อเพิ)มการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   หรือ  Web  based 
การเปลี)ยนแปลงเนื<อหาของรายวชิา 
 

หมวดที+ �  ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา/กระบวนวชิา 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีภาวะผูน้ํา องค์ประกอบที)แสดงภาวะผูน้ํา รวมถึงบทบาทหน้าที)ของผูน้ํา  
คุณลกัษณะของผูน้าํ รูปแบบภาวะผูน้าํ การเสริมสร้างวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํกบัการตดัสินใจ การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รต่างๆ และการพฒันาความคิดริเริ)มสร้างสรรค ์

A study of the theoretical principles of leadership; components of leadership; role and function of 
leaders; leaders’ characteristics; leadership models; vision building; leadership and decision making; 
coordination inside and outside organization; development of leaders’ creativity. 

2. จํานวนชั+วโมงที+ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     �  บรรยาย  45   ชั)วโมง  ฝึกปฏิบติังานภาคสนาม  .......................... ชั)วโมง 

สอนเสริม  ........................  ชั)วโมง  การฝึกปฏิบติั   ..................................  ชั)วโมง 
     �  การศึกษาดว้ยตนเอง  6 ชั)วโมง/สัปดาห์  

3. อาจารย์ให้คําปรึกษา และแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกี+ยวกบัรายวชิาที+สอน 
     �  การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชั<นเรียน  จาํนวน  .........c...............  ชั)วโมงต่อสัปดาห์ 
     �  การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชั<นเรียน 
     �  สื)อสารใหน้กัศึกษาไดท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้  โดยวธีิประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศ
ผา่นสื)ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

 
หมวดที+  W  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง  6  ด้าน  ที+เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น  รวม  6  ดา้น  ที)มุ่งหวงั  ซึ) งตอ้งสอดคลอ้งกบั 



ที)ระบุไวใ้นแผนที)แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum  Mapping)  ตามที)กาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น 
1. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  

(1.1)  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม   
1.1.1 มีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
1.1.2 เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
1.1.3 ซื)อสัตย ์สุจริต และยติุธรรม   
1.1.4 มีระเบียบวนิยั   
1.1.5 มีค่านิยมและมีแบบอยา่งที)ดีในการดาํรงชีวติ และการปฏิบติังาน  

(1.2) กลยทุธ์การสอนที)ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
จดัการเรียนการสอน โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรายวชิา   

  (1.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม   
นกัศึกษาประเมินตนเอง โดยใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั   

2. ดา้นความรู้  
(2.1) ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้   

2.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในสาขาวชิาชีพ  
2.1.2 ประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

(2.2) กลยทุธ์การสอนที)ใชก้ารพฒันา  การเรียนรู้  ดา้นความรู้   
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

(2.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ โดยใชแ้บบวดัความรู้ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา  

(3.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา  
3.1.1 สามารถนาํความรู้ คิด วเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ 
3.1.2 บูรณาการความรู้เดิม ความรู้ใหม่กบัองคค์วามรู้อื)น  
3.1.3 มีกระบวนทศัน์ในการจดัการอาชีวศึกษา 

 (3.2) กลยทุธ์การสอนที)ใชก้ารพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา   
ฝึกทกัษะการคิด การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

(3.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยประเมินผลจากกิจกรรม   
 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)  

(4.1)  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
4.1.1 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล/กลุ่ม/สถานประกอบการ 
4.1.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง/กลุ่ม/สังคม 
4.1.3 มีความรับผดิต่อบทบาทหนา้ที)ในการพฒันาตนเองต่อวชิา/วชิาชีพ 

(4.2) กลยทุธ์การสอนที)ใชใ้นการพฒันา การเรียนรู้ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 



และความรับผดิชอบ  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที)เนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม 
(4.3) กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ด้านทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ประเมินความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้)น และหน่วยงานดา้นอาชีวะ 
5. ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื)อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

 (5.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์ การสื)อสาร  
5.1.1 สามารถสื)อสารและใชร้ะบบสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 
5.1.2 เลือกใชส้ารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

(5.2) กลยุทธ์การสอนที)ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการสื)อสาร  
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์ การเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการสื)อสาร   
ประเมินผลกิจกรรมจากการเรียนการสอน 

 6. ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
(6.1) มีความเชี)ยวชาญในการจดัการเรียนการจดัการอาชีวศึกษาที)มีรูปแบบหลากหลายทั<งรูปแบบที)เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ)งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค ์
(6.2) มีความเชี)ยวชาญในการจดัการเรียนรู้การจดัการอาชีวศึกษาสําหรับผูเ้รียนที)หลากหลายทั<งที)มี

ความสามารถพิเศษ ที)มีความสามารถปานกลาง และที)มีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
(6.3) มีความเชี)ยวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาเอกการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งบูรณาการ 

 
หมวดที+  Y  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ทุกวนัจนัทร์ตั<งแต่ที) n ก.ค. oppp - q ต.ค. oppp   เวลา  เวลา rq.rr-co.rr น. 

 

ครัง้ที+ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ 
สื+อที+ใช้ 

ผู้สอน 

c-o ความหมายของผูน้าํ ภาวะผูน้าํ 
คุณลกัษณะภาวะผูน้าํ  
ประสิทธิภาพของผูน้าํ ผูน้าํกบั
ความคิดสร้างสรรค ์  
วธีิการศึกษาภาวะผูน้าํ 

6 บรรยาย อภิปรายเสนอแนะ 
ซกัถาม เขียนบทเรียน 

รศ.ดร.สุรเดช  

3-4 ภาวะผูน้าํกบัการจดัการ ทฤษฎีภาวะ
ผูน้าํ  

6 บรรยาย อภิปรายเสนอแนะ 
ซกัถาม เขียนบทเรียน 

 

p-s ความขดัแยง้ในองคก์าร การบริหาร
ความขดัแยง้  
ผูน้าํกบัการบริหารสมยัใหม่ 

s บรรยาย อภิปรายเสนอแนะ 
ซกัถาม เขียนบทเรียน 

 



t-u วธีิการเป็นผูน้าํที)ดีและการสร้างแรง
บนัดาลใจแก่ทีมงาน 
แรงจูงใจและวธีิสร้างแรงจูงใจ 

s บรรยาย อภิปรายเสนอแนะ 
ซกัถาม เขียนบทเรียน 

 

q-cr ทีมงานและการทาํงานเป็นทีม เคล็ด
ลบัและเครื)องมือสาํหรับผูน้าํปัจจยั
สนบัสนุนการเปลี)ยนแปลง บทบาท
ของผูน้าํกบัการเปลี)ยนแปลง 

s บรรยาย อภิปรายเสนอแนะ 
ซกัถาม เขียนบทเรียน 

 

cc-co รายงานเดี)ยว s  นาํเสนอเฉพาะบุคคล  
cn-cv รายงานกลุ่ม s  นาํเสนอรายงาน  

cp รายงานกลุ่ม 3  นาํเสนอรายงาน  
cs สอบปลายภาค 3 วนัสุดทา้ยของการส่งเล่มและCD

รายงานกลุ่ม 
 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้าํหนดสัดส่วนคะแนนจากการเรียนและกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน 
จากการทดสอบหรือการทาํกิจกรรม รายงาน ที)ใช้ในการวดัและประเมินนผลโดยคาํนึงถึงการสอนที)เน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั<งนี< เกณฑก์ารประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและธรรมชาติของกระบวนวชิา 
1. การศึกษาบทความ สรุปเนื<อหาในบทความ และวเิคราะห์บทความ  20 คะแนน 

2. วเิคราะห์แผนและนโยบายทางการศึกษาในหน่วยงานและเขียนรายงาน  20 คะแนน 

3. การร่วมอภิปรายในชั<นเรียน       10 คะแนน 

4. งานกลุ่ม         20 คะแนน 

5. สอบปลายภาค        30 คะแนน 

รวม             100  คะแนน 

 
 
 

หมวดที+  Z  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.  ตําราและเอกสารหลกั 

c.c  หนงัสือบงัคบั  ................................................................................................................................... 
c.o  ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวชิาที)อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน  ........................................... 

P.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
2.1 หนงัสืออ่านเพิ)มเติม 



2.2 บทความวจิยั/บทความวชิาการ (Research/Academic  Articles)  ซึ) งจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ)มเติม 
o.n  แหล่งอา้งอิงที)สาํคญัอื)นๆ  ซึ) งจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ)มเติม 

o.n.c  เวบ็ไซตที์)เกียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 
o.n.o  หอสมุดกลางมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และหอสมุดมหาวทิยาลยัอื)นๆ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา/สื+อการสอน 

  �    เอกสารวชิาการ        �   Internet 
  �   สื)ออิเล็กทรอนิกส์        �   การใชภ้าพผา่น  Visualizes 
  �    เวบ็ไซด ์    E-Learning 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอา้งอิงที)สาํคญัอื)นๆ 
 

หมวดที+  [  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากผูส้ังเกตการณ์    � ทีมผูส้อน              ผลการเรียนของนกัศึกษา 
   �    คณะกรรมการประเมินการสอน  การสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา มีการกาํหนดกลไกและวธีิการปรับปรุงการสอนอยา่งไรบา้ง 
มีการวจิยัในชั<นเรียน 

  �      มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื)อพฒันาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̂ิของนักศึกษาในรายวชิา 

  �    ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 
  �   งานที)มอบหมาย  ตามรายวชิาที)แตกต่างกนั 
  �   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุง 
จากการประเมินผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื)อใหเ้กิด

คุณภาพ ดงันี<  ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี และปรับปรุงสื)อการเรียนการสอนใหท้นัสมยั 
6. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  วางแผนเพื)อปรับปรุงคุณภาพ 
มีการประชุมวชิาการเพื)อระดมความคิดในการวางแผนร่วมกนัในรายกระบวนวชิาของหลกัสูตรปริญญา   

โทเมื)อเสร็จสิ<นภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนเพื)อการวางแผนต่อไป 
 

--------------------------------------------------------------- 
 


