
 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :    วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ /การบริหารการศึกษา 

 

หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อวิชา   :   ๒๑๐ ๒๐๒ 
 ภาวะผู้นําทางการศึกษา (Educational Leadership)     

๒.  จ านวน หน่วยกิต             ๓  หน่วยกิต   ๓ (๒-๒-๕) 

๓.  หลักสูตรและประเภทวิชา    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

๔.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน       พระครสูโมธานเขตคณารกัษ์,ดร.,                  

เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. ,อาจารย ์ดร.สุนทร  สายคํา และคณะ   

    

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน                                ภาคการศึกษาที่  ๑  / ๒๕๖๒     ช้ันปีที่  ๑   

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    ไม่มี 

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)   ไม่มี 

๘.  สถานท่ีเรยีน                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

มคอ. ๓ 
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๙.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของครั้งล่าสุด      ๑๐  มถุินายน   ๒๕๖๑ 

 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     ๑.๑ เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มคีวามรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการบริหารการศึกษาอย่างลกึซึ้ง มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพ 

๑.๒ เพื่อให้นสิิตเป็นผูม้ีความสามารถบรูณาการหลักพุทธธรรมกบัการศึกษา มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
 ๑.๓ เพื่อให้นสิิตเป็นผูม้ีความสามารถในการพฒันาและใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร จัดการศึกษา การวิจัย 

และการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่และการบริการแกส่ังคม 

 

๒.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

     ๒.๑  เพื่อใหน้ิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกบัรปูแบบการเรียนรู้โดยการสมัมนา  การกําหนดประเด็น และวางแผนการ
สัมมนา   
     ๒.๒ เพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหลักเกี่ยวกบัการสัมมนาทางการบรหิารการศึกษาได้ 
     ๒.๓ เพื่อให้นสิิตสามารถวางแผน/โครงการ/จัดกิจกรรมการสมัมนาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาได้ 
     ๒.๔ เพื่อให้นิสิตสามารถถอดบทเรียนในการสัมมนาได้ และสามารถนําความรูเ้รื่องการสัมมนาการบรหิาร

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารได ้
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หมวดที่  ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

                   แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา พฤติกรรมและบทบาทผู้นํากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง  การพัฒนาภาวะผู้นํา   
การสร้างแรงจูงใจ  การตัดสินใจ  การปฏิสัมพันธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน การบริหารความเสี่ยงและความ 
ขัดแย้ง  การสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนและทอ้งถ่ิน  การนเิทศการศึกษา  บูรณาการพุทธธรรมกบัภาวะผู้นํา 
ทางการศึกษา 

๒.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต ิ

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๔๘  ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ตามความต้องการ

ของนิสิตเฉพาะ

การศึกษารายวิชา 

 -  มีการฝึกปฏิบัตริายกลุม่ย่อย  
 และรายงานหน้าช้ันเรียน 
-  ไม่มีการฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน   

- ศึกษาด้วยตนเอง ๙๖ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

      ๓.๑ อาจารย์ประจํารายวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาแก่นิสิตในบอร์ดของคณะ
หรือเวปไซต์/อเีมล์ส่วนตัวอาจารย ์

๓.๒ นิสิตจองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลาที่นัดหมาย 
     ๓.๓ อาจารย์จัดเวลาให้คําปรกึษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต (๑ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห)์ การบรหิารการศึกษาแก่นสิิตในบอร์ดของคณะ/เวปไซต์/อีเมลส์่วนตัวอาจารย ์

๓.๔ นิสิตจองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลาที่นัดหมาย 
     ๓.๕ อาจารย์จัดเวลาให้เป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต (๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
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หมวดที่  ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       พัฒนานิสิตให้มรีะเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ มีพฤตกิรรมที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีเจตคติที่ดีต่อคุณลักษณะที่ดีของความเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา ให้เห็นประโยชน์ 
เห็นคุณค่า และตระหนักในความสําคัญของความเป็นผูบ้รหิารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี มีจิต
อาสาเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม 

(๑) ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่ 
สังคม   

(๒) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทาง 
พระพุทธศาสนา  

(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม   
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้นําด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน

พระพุทธศาสนา  

 

 ๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ําใจ  
เสียสละ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 

(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
(๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหาของ 

ตนเองและสังคมได้ 
       (๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

 ๑.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 (๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทํางานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน

การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทําประโยชน์ต่อสังคม 
(๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล 

 

๒. ดา้นความรู ้                                                         

 ๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน   

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่  สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชา
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษาได ้ 

(๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย  

(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเช่ือมโยงกับ

การพัฒนาองค์กร  เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา-ด้านการบริหาร

การศึกษา   

 

 ๒.๒  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านความรู้ 

 (๑) จัดการเรียนรู้โดยผูเ้รยีนเปน็ศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่ เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 

(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนาด้านการบริหาร
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การศึกษา 

(๓)  จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปฎิกและนําองค์ความรูท้ี่ค้นพบมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

 ๒.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
(๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(๓) ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานและการทํางานเป็นทีม 
(๔) ประเมินด้วยการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา ด้านการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสม  

(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ 
และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ   

(๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   

(๔) สามารถตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ   
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 ๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัตงิานจริง   
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้  
(๔) การอภิปรายกลุ่ม 

 ๓.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
(๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) การนําเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบคําถาม 
(๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
(๕) การอภิปรายกลุ่ม 

 

๔. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ๔.๑ ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑)  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
องค์กร และสังคม   

(๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เหมาะสม   

(๓) สามารถทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้ร่วมงาน   

(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้นําในองค์กร บริหารการทํางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม   

(๕) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและ
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องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 ๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
(๒)  ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย 
(๓) ฝึกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
(๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 

 

 ๔.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  

(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การทํางาน
วิจัย และการร่วมทํากจิกรรมเพื่อสังคม 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑)  สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เช่ือมโยงประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี   

(๒)  สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่าน การฟัง การเขียน การนําเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม   

(๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการทํา
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วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร   

 

 ๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ  

 (๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์  
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช้

เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้า

และการทําวิทยานิพนธ์ 

 

 ๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 

 (๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
(๒) การทํางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑  แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ท่ีสอน 
เนื้อหา 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

อาจารย ์

ผู้สอน 

๑ 
- ช้ีแจงแผนการสอน/สงัเขปรายวิชา จุดประสงค์
การเรียนรูร้ายวิชา แหล่งการเรียนรู้/ อ้างอิง / 
- บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

๑. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า  

๖ - บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ PPT : 
Power Point 
Presentation และ
วิดีทัศน ์

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

,                  

เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 
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 -แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น/สรุปเนื้อหา 
- Course Syllabus 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๒ ๑.ภาวะผู้น าและพัฒนาการของการศึกษาภาวะ

ผู้น า 

  ๑.๑ ภาวะผู้นํา 

     (๑) แนวคิดพื้นฐานภาวะผู้นํา 

     (๒) การจัดการ การบริหาร และภาวะผู้นํา 

     (๓) ความสําคัญของการศึกษาภาวะผู้นําของ

ผู้บริหารการศึกษา 

  ๑.๒ พัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้นําที่ด ี

      (๑) ค.ศ.1930-1940 ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิง

คุณลักษณะ (Trait Leadership Theory) 

      (๒) ปลาย ทศวรรษ 1940 ทฤษฏีภาวะผู้นํา

เชิงพฤติกรรม (Behavior Leadership Theory) 

      (๓) ทศวรรษ 1960 ทฤษฎีภาวะผู้นําตาม

สถานการณ์ 

(Contingency Leadership Theory) 

       (๔) กลางทศวรรษ 1970 ทฤษฎีภาวะผู้นํา

เชิงบรูณาการ(Integrative Leadership 

๖ 

 

- บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน ์
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา 
- ใบงาน 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   



มคอ. ๓ ภาวะผู้นําทางการศึกษา                                                                                ๑๒
                                                                               

                                    
Theory) 

๓  ๒. พฤติกรรมและบทบาทผู้น า 

กับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

๒.ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ  

(Trait Leadership Theory) 

ค.ศ.1930-1940 

  ๒.๑ Great man Theory 

  ๒.๒ Traits/Characteristics 

  ๒.๓ Leadership Style vs Self attitude  

  ๒.๔ Ethical behavior 

 

 

๖ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-การสัมมนา 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๔ ๓. การพัฒนาภาวะผู้น า กับการสร้างทีมงาน 

๓.ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม(Behavioral 

Leadership Theory) 

  ๓.๑ Iowa State Leadership Style 

  ๓.๒ Leadership Continum Model 

๖ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-ตอบคําถามท้ายบท 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   
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  ๓.๓ University of Michigan Leadership 

Style 

  ๓.๔ Ohio State University Leadership 

Style 

   ๓.๕ Leadership Grid    

 

๕ ๔. ผู้น ากับความฉลาดทางอารมณ์และการ

สร้างแรงจูงใจ 

๔.ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 

  ๔.๑ ตัวแบบภาวะผู้นําตามแบบสถานการณ์

ของ Fred E-Fiedler 

  ๔.๒ ตัวแบบภาวะผู้นําเส้นทางและเป้าหมาย 

Path-Goal Leadership Model 

  ๔.๓ ตัวแบบภาวะผู้นําเชิงปทสัถาน 

Normative Leadership Model 

  ๔.๔ ตัวแบบผู้นําเชิงสถานการณ์ Situational 

Leadership Theory by Paul Hessey and 

Kenneth Blanchard 

 

๖ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-ตอบคําถามท้ายบท 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   
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๖ ๕. การตัดสินใจ  

๕.ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ Integrative 

Leadership Theory 

  ๕.๑ ภาวะผู้นําเชิงศรัทธราบารม ี

  ๕.๒  ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร ์

  ๕.๓ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

  ๕.๔ ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 

  ๕.๕ ภาวะผู้นําแบบร่วมมือ      

๖ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-ตอบคําถามท้ายบท 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๗ ๖. การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน 

๖.ปัญหาและการท้าทายของผู้น ายุค

ปัจจุบัน 

 ๖.๑ ปัญหากลยทุธ์การตัดสินใจ 

     (๑) ปัญหากลยุทธ์การตัดสินใจ 

     (๒) ปัญหากลยุทธ์การเป็นผู้ทํา 

     (๓) ปัญหากลยุทธ์การบรหิารอํานาจ 

     (๔) ปัญหากลยุทธ์การบรหิารความขัดแย้ง 

๓ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-ตอบคําถามท้ายบท 

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

 

 

 



มคอ. ๓ ภาวะผู้นําทางการศึกษา                                                                                ๑๕
                                                                               

                                    
     (๕) ปัญหากลยุทธ์การบรหิารการ    

          เปลี่ยนแปลง 

     (๖) ปัญหากลยุทธ์การสร้างสมดุลแห่งชีวิต 

     (๗) ปัญหากลยุทธ์การบรหิารเวลา      

     (๘) ปญัหากลยุทธ์การบรหิารความพอดี 

 ๖.๒ How to improve Leadership Skill                        

๘ ๘.องค์ประกอบของวามเป็นผู้น าทาง

วิชาการ 

  ๘.๑ การพฒันาหลักสูตรและการสร้าง   

        หลักสูตร 

  ๘.๒ การนิเทศการติดตามการจัดการเรียนรู ้

        ของครู 

  ๘.๓ แนวทางการพฒันาและส่งเสริม 

        ครูผู้สอน 

๓  พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

, เจ้าอธิการบุญ

ช่วย โชติวํโส, 

ดร. ,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๙ ๗. การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

๙.แนวคิดและบทบาทของผู้สอน 

  ๙.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู ้

๖ 

 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบสื่อ Power 
Point 
Presentation: PPT 
และวิดีทัศน์  

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร.

,ดร. ,อาจารย์ 

ดร.สุนทร  สาย

คํา และคณะ   
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  ๙.๒ ครูและผู้เรียน 

  ๙.๓ บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู ้

  ๙.๔ ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน 

-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/สรุปเนื้อหา   
-ตอบคําถามท้ายบท 

๑๐ ๘. การสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น 

๑๐.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

  ๑๐.๑ มนุษย์สัมพันธ์สําหรับคร ู

  ๑๐.๒ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 

          นักเรียน 

  ๑๐.๓ ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ 
สรปุเนื้อหา   

พระครูสโมธาน
เขตคณารักษ์,ดร.
,อาจารย์ ดร.
สุนทร  สายคํา 
และคณะ   

๑๑. ๙. การนิเทศการศึกษา 

๑๑.ยุทธศาสตร์การสอนที่หลากหลาย 

  ๑๑.๑ วิธีการสอนกลยุทธ์การสอน ทกัษะ 

          และเทคนิคการสอน 

  ๑๑.๒ กลยุทธ์การสอนยุคใหม ่

  ๑๑.๓ ตัวอย่างการกําหนดกลยุทธ์การสอน 

          และรูปแบบการสอนแบบต่างๆ 

   ๑๑.๔ กลยุทธ์การวางแผนพฒันาคุณภาพ 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ 

สรปุเนื้อหา   

พระครูสโมธาน
เขตคณารักษ์,ดร.
, เจ้าอธิการบุญ
ช่วย โชติวํโส, 
ดร. ,อาจารย์ ดร.
สุนทร  สายคํา 
และคณะ   
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           ผู้เรียน 

๑๒ ๑๒.วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน

การสอน 

  ๑๒.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๑๒.๒ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ 

          เรียนรู ้

  ๑๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ 

สรปุเนื้อหา   

๑. เจ้าอธิการ 
บุญช่วย โชติวํโส, 
ดร. และคณะ 

๑๓ ๑๓.การวิเคราะห์/สังเคราะห์บทเรียน 

  ๑๓.๑ กรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรียน 

          การสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

  ๑๓.๒ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

          การสอน 

  ๑๓.๓ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาท    

     ของผู้บรหิารและการจัดการเรียนการสอน 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ 

สรปุเนื้อหา   

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร. 

,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๑๔ ๑๑. พุทธธรรมกับภาวะผู้น าทางการศึกษา 

 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ 

สรปุเนื้อหา   

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร. 

,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 
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และคณะ   

๑๕ ๑๕. สรุป/ทบทวนเนือ้หารายวิชาภาวะผู้นําทาง
การศึกษา  
- ซกัถามสรุปรวบยอดของการ 

๓ 

 

-สัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ 

สรปุเนื้อหา   

พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร. 

,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

๑๖ ๑๖. สรุป/ทบทวนเนื้อหารายวิชาภาวะผู้นําทาง
การศึกษา  
- ซกัถามสรุปรวบยอดของการ 

๓ -สรุปทบทวนเนื้อหา พระครูสโมธาน

เขตคณารักษ์,ดร. 

,อาจารย์ ดร.

สุนทร  สายคํา 

และคณะ   

                    รวม  ๑๖  สัปดาห์   

 

๔๘  

ชั่วโมง 

 พระครูสโมธาน
เขตคณารักษ์,ดร. 
,อาจารย์ ดร.
สุนทร  สายคํา 
และคณะ   

 สอบปลายภาค  สอบตามตารางสอบของมหาลัย 

 
 
 ๕.๒  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู ้

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

๑ ทดสอบย่อยครัง้ที่ ๑ 
ทดสอบย่อยครัง้ที่ ๒ 

๘ 
๑๕ 

๑๐ % 
๑๐ % 
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สอบปลายภาค  ๔๐ % 

๒ วิเคราะหง์านรายบุคคลและกลุม่ 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐ % 

๓ 

การเข้าเรียน/ความใฝ่ในการ
เรียนรู้/ 
การมสี่วนร่วมในการอภิปรายหน้า
ช้ันเรียน/ความรับผิดชอบใน
หน้าที ่

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๑๐ % 

 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี  ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการการ  

กระจายอ านาจส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กรงุเทพมหานคร. ๒๕๕๐. 
 ________.  หลักสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจส าหรับ ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. (เอกสารประกอบการอบรม). นครปฐม : สถาบันพฒันาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา. ๒๕๕๐. 
กวีวงศ์พุฒ.  ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สง่เสรมิการบัญชี. ๒๕๔๒. 
คอลินส์ จมิ. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเ์น็ท. ๒๕๕๖. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช.  ภาวะผู้น าและผู้น ากลยุทธ์ Leadership and Strategic Leader. 

กรุงเทพมหานคร: ทรปิเพลิ้ กรุป๊.  ๒๕๕๒. 
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ประทีป นิ่มมาก.  การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบรูพา. ๒๕๕๖. 

พร้อมกูรณ์ อนิสสิต. อิทธิพลภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร.์  มหาวิทยาลัยบรูพา. ๒๕๕๗. 

ภาวดี อนันต์นาวี. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: สํานกัพิมพม์นตรี. ๒๕๕๗. 
มัธธีรัตน์ บํารุงจิตต์.  “การวิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นํา.” วารสารมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ๓๒(๑), หน้า ๒๑-๔๖. ๒๕๕๘. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. ภาวะผู้น า: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย. ๒๕๕๖. 
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หมวดท่ี  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสติ 
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        การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนิสิตได้ดังนี ้

๑) การสนทนาสมัมนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
๒) การสะท้อนความคิดเห็น จากการศึกษาสัมมนากลุ่ม 

         ๓) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์  ดังนี้ 

๑) สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนและความเหมาะสมของสื่อการสอน 
๒) ผลการสอบ/การเรียนรู ้ 
๓) บันทึกการศึกษาสมัมนาของนสิิต 
๔) โครงการสมัมนาหรือหรือกิจกรรมที่นสิิตคิดค้นข้ึน 

         ๕) การวิเคราะหป์ระสทิธิผลของการจัดการเรียนรู้ 

 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน   
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  ๒  จึงมีการปรับปรงุการสอน  โดยการจัดกจิกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมลูเพิม่เติมในการปรบัปรุงการสอน  ดังนี้   

๑) สัมมนาจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๒)  ประมวลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

         ๓)  ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

 ๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนสิิต  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนสิิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนสิติโดยอาจารย์อื่น  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ 
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 



มคอ. ๓ ภาวะผู้นําทางการศึกษา                                                                                ๒๔
                                                                               

                                    
๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 

ข้อสอบ  รายงาน  และการให้คะแนนสัมมนาการบรหิารการศึกษาของนิสิต วิธีการให้คะแนนสอบ  และการ

ให้คะแนนพฤติกรรม           

๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         ผลการประเมินได้มกีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  

๑) ปรับปรงุประมวลรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ๔ 
     ๒) เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผ์ู้สอน   เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยกุต์ความรู้นี้กบัปญัหาทีม่าจาก

งานวิจัยของอาจารยห์รือแนวความคิดใหม่ ๆ 
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