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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
     รหัสวิชา  2512727   ชื่อวิชา จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพัฒนาทีมงาน   

(Psychology of Leadership and Teamwork Development) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ 
 2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Co-requisite ) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561   

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ        
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน รักความ 
ถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
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       2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยน าความรู้แลประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
      3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถอธิบายแยกแยะและ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา โดยสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
       4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
 
       5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา    สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยน าเหตุการณ์นั้น  ๆ มา
วิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 พฤติกรรมของผู้น า องค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของผู้น าระดับต่างๆ ในองค์การ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า บุคลิกภาพของผู้น า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มท างาน ผู้น ากับการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ
และการพัฒนาคุณลักษณะในการเป็นผู้น า รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้วย
จิตวิทยาการบริหารเพื่อการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 Leader behavior, components, roles and duty of leader in any levels in 
organization, theories of leadership and team development, personality of leader, the 
factors influencing to behavior of person and work group, leader and behavior 
modification in case of organizational problem and development of characteristics for 
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leader including the supporting activity of teamwork behavior with management 
psychology for teamwork development as efficiency 
 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน Social Network (LINE)  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของ
จรรยาบรรณนักจิตวิทยา 
กฎระ เบียบข้ อบั งคับของ
องค์การ มีความซื่อสัตย์  มี
วิ นั ย คว ามรั บ ผิ ดชอบต่ อ
ห น้ า ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมในการท างาน 
2) รักความถูกต้องและความ
ยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
3) มีจิตสาธารณะ มีความ
เข้าใจปัญหาทางสังคมค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

 
1) ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นให้นักศึกษารู้จัก
เคารพสิทธิมนุษยชน รักความถูกต้อง 
ยุติธรรม รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
2)  บ ร ร ย า ย เ กี่ ย ว กั บ ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3) ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้ง
ในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย   
4) การอภิปราย โดยมีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา   
2) ประเมินจากการใช้แบบสังเกต บันทึกการเข้า
ชั้น เรียน ความมีวินัย  ความรับผิดชอบของ
นักศึกษาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา การมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมและการให้ความร่วมมือ 
การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ 
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้  

 
1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ เ น้ื อ ห า
สาระส า คัญ ในสาขาวิช า
จิ ต วิ ทย า   และจิ ต วิ ทย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
2 )  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ อย่างต่อเนื่อง 
3)  สามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ในการศึกษาวิชา
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ     
ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง และสามารถบูรณาการ
ค ว า ม รู้ กั บ ศ า ส ต ร์ อื่ น ๆ  
ที่มีความเกี่ ยวข้องได้อย่า ง
เหมาะสม โดย เน้นการน า
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร บ ร ร ย า ย  ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
กรณีศึกษา โดยเน้นหลักการ ทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาโดยให้
ศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
3) การมอบหมายกิจกรรมการท างานกลุ่ม 
ให้กลุ่มได้มีการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และ
ร่วมกันท างาน มีการน าเสนอรายงานโดย
ให้น าเสนองานในลักษณะการเชื่อมโยง
เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายร่วมกับศาสตร์
อื่นๆที่เคยได้ศึกษามา 

 
1) การสอบปลายภาคเรียน  
2) การประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา 
3) การประเมินจากแบบสังเกต โดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และการมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 
 

1-16 

40% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม
หลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2)  มีทักษะและความสามารถ
ในการรวบรวม วิเคราะห์และ
ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ใ น
การ ศึกษาข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การได้ 
3)  มีความสามารถอธิบาย  
แยกแยะ  และวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ จาก
ความรู้ที่ ได้ศึกษามา รวมทั้ง
ส ามา รถแก้ ไ ขปัญหาหรื อ

 
1) การใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ในการอธิบายพฤติกรรมและการ
เกิดแรงจูงใจของบุคลากรในองค์การ
อุตสาหกรรม  
2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้
นัก ศึกษาได้ ใช้ความรู้ จากที่ เรียนเพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
 

 
1) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้
(ข้อสอบ) โดยให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหา วิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาโดยเน้นการน าไปใช้ใน
องค์การ  
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น 
การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การอภิปราย 
การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และผลการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  

1-16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ
สื่อสารและการปรับตัวกับ
ผู้ อ่ื น โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
3)  มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึง
ภาวะผู้น าตลอดจนสามารถ 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    

 
 
1) จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้มี
การท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะใน
การส่ือสารและทักษะในการท างานร่วมกัน 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  การมีมนุษยสัมพันธ์และ
การปรับตั ว เข้ า กั บสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์การ  
 

 
 
1) ประเมินโดยการใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่ม และการร่วมกันของกลุ่ม
เพื่อตอบข้อซักถาม 
2)  ประ เมิน โดย ใช้ แบบสั ง เกตเพื่ อ สั ง เกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชั้นเรียน และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลและความสมบูรณ์ของงานที่
มอบหมาย 
 

1-15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านจิตวิทยา 
2) มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น
การศึกษาและแปลผลทางด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
3)  สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล 
รวมถึ งสามารถเลือกใช้สื่ อ 
ในการน าเสนอและสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1) ใช้การสอนที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร และ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอ
ที่เหมาะสม  
2) การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะหก์รณีศึกษา และ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 
 
1) ประเมินโดยใช้แบบสังเกต เพือ่สังเกตการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอ 
2) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ประเมินจากผลงานการน าเสนอ 
4) ประเมินจากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการ
เรียนรูใ้นรายวิชา การน าเสนอแก้ปัญหา และการ
ตอบค าถามในชั้นเรียน 
 

1-15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรยีนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์

ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
การสอน วิธกีารวัดและ
การประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งบรรยายใน
ภาพรวมของรายวิชา
จิตวิทยาการเป็นผู้น า
และการพัฒนาทีมงาน 
และความส าคัญของ
แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 
 
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับผู้น า 
- ความหมายของผู้น า 
- ความส าคัญของผู้น า 
 

1) ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการวัดและการประเมินผล 
2) ผู้สอนแนะน าการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน หวัข้อ หน้าที ่ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความมีวินัย 
รวมทั้งอธิบายถึงข้อควรตระหนกัในเรื่อง
ของการเคารพกฎระเบียบ เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
3) ผู้สอนบรรยายภาพรวมของรายวิชา
รวมทั้งบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ผู้น า ในหัวขอ้ความหมายและ ความส าคัญ
ของผู้น า 
4) ผู้สอนให้นัก ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
“ความส าคัญของผู้น า” 
5) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิ จ ก ร รม ก า รอ ภิ ป ร า ย  ใ น หั ว ข้ อ 
“ความส าคัญของผู้น า” 

1) เอกสาร (มคอ.3)
รายวิชาจิตวิทยาการ
เป็นผู้น าและการ
พัฒนาทีมงาน  
2) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
3) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
4) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานการอภิปราย ใน
หัวข้อ “ความส าคัญของผู้น า” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

2 
(3 ชม.) 

ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับผู้น า (ต่อ) 
- พฤตกิรรมของผู้น า 
- องค์ประกอบของผู้น า 
- บทบาทและหนา้ที่
ของผู้น า 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้น า องค์ประกอบ
ของผู้น า บทบาทและหนา้ที่ของผู้น า 
2 )  ผู้ ส อน ให้ นั ก ศึกษา แบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
วิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในชั้นเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์บทบาท
และหน้าที่ของผู้น า 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานการท ากิจกรรมกลุ่ม 
การวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

3 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะ ผู้น า และกา ร
พัฒนาทีมงาน 
- ทฤษฎีตามแนวคิด
ของแมคเกรเกอร์ 
- ทฤษฎีตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท 

1) ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
เรื่อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและ
การพัฒนาทีมงาน 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อ ภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ โดยให้
นักศึกษาค้นคว้าจากการเข้าห้องสมุด หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ

1)  ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2)  ประเมินผลงานจากใบงานของนักศึกษา  

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 
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สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  ใบงาน หัวข้อ ภาวะผู้น าในรูปแบบ
ต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมและการให้ความรว่มมือ 
การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้  

4 
(3 ชม.) 

ลักษณะของผู้น า 
- ลักษณะผู้น าตาม
แนวคิดของ
มหาวิทยาลัยมิชแิกน 
- ลักษณะผู้น าตาม
แนวคิดของ
มหาวิทยาลัย        
โอไฮโอสเตท 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกีย่วกับลักษณะ
ของผู้น าในแบบต่างๆ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษารว่มกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกบัลักษณะของผู้น า 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวขอ้ 
ลักษณะของผู้น า 
 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาจาก
การท ากิจกรรมการอภิปราย ในหัวข้อ 
“ลักษณะของผู้น า” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

5 
(3 ชม.) 

บุคลิกภาพของผู้น า
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการท างาน 
- บุคลิกภาพของผู้น า 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล
และกลุ่มในการท างาน 
  

1)  ผู้ สอนให้ นั ก ศึกษาชมสื่ อ วี ดิ ทั ศน์ 
บุคลิกภาพของผู้น า จากนั้นตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับบุคลิกภาพผู้น ากับการท างาน 
และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 -7 คน 
โดยให้แต่ละกลุ่ มร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ 
บุคลิกภาพของผู้น าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท า งานของกลุ่ ม  และเขี ยนสรุปสิ่ งที่
วิเคราะห์ลงในใบงาน 
2) ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
เรื่อง บุคลิกภาพของผู้น าและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติรรมของบุคคลและกลุ่มใน
การท างาน 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  ใบงาน หัวข้อ บุคลิกภาพของผู้น า
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของกลุ่ม 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
4) วีดิทัศน์ 
บุคลิกภาพของผู้น า 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประ เมิ นจากผลงานการวิ เคราะห์
บุคลิกภาพของผู้น าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของกลุ่ม 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

6 
(3 ชม.) 

ผู้น ากับการปรบั
พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในองค์การ 
- ปัญหาในองค์การ 
- พฤตกิรรมที่เป็น
ปัญหาในองค์การ 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาผู้น ากับการปรบั
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษารว่มกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกบัหน้าที่ของผู้น าในการ
ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 



8 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- หน้าที่ของผู้น าในการ
ปรับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา 

3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวขอ้ หนา้ที่
ของผู้น าในการปรับพฤตกิรรมที่เป็นปัญหา 
 

(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
4) สื่อวีดีทัศน์ เร่ือง 
การสร้างพลังและ
แรงจูงใจ  

2) ประเมินจากผลงานการอภิปราย ใน
หั ว ข้ อ  “ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ น า ใ น ก า รป รั บ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

7 
(3 ชม.) 

การพัฒนา
คุณลักษณะ 
ในการเป็นผู้น า 
- หน้าทีห่ลักของการ
เป็นผู้น า 
- ความสามารถของ
ผูน้ า 
- ค่านิยมและเจตคติ
ของผู้น า 
- อิทธิพลของค่านิยม
ต่อพฤติกรรมของผู้น า 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการพัฒนา
คุณลักษณะในการเป็นผู้น า 
2) ผู้สอนให้นักศึกษารว่มกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกบัอิทธพิลของค่านิยมตอ่
พฤติกรรมของผู้น า 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวขอ้ อิทธพิล
ของค่านิยมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้น า 
  

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานการอภิปราย ใน
หัวข้อ “อิทธิพลของค่านิยมที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้น า” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิ เคราะห์   ตามประเด็นที่มอบหมาย 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

8 
(3 ชม.) 

การท างานเป็นทีม 
- ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ทีมงาน 
- ประเภทของทีมงาน 
- ลักษณะการท างาน
เป็นทีม 
- คุณลักษณะของทีมที่
จะประสบความส าเร็จ
ในการท างาน            
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการท างานเป็นทีม 
2 )  ผู้ ส อน ให้ นั ก ศึกษาแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
วิเคราะห์ถึงลักษณะการท างานเป็นทีม
รวมทั้ ง คุณลั กษณะของทีมที่ ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในชั้นเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
5) มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ
ท าการค้นคว้าและน าเสนอรายงานในครั้ง
ต่อไป ในหัวข้อ กจิกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
การท างานเป็นทีม 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
ลั ก ษณะก า รท า ง า น เป็ น ที ม ร วม ทั้ ง
คุณลักษณะของทีมที่ประสบความส าเร็จ
ในการท างาน 
 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาจาก
การท ากิจกรรมกลุ่ ม ในการวิ เคราะห์
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม ร ว ม ทั้ ง
คุณลักษณะของทีมที่ประสบความส าเร็จใน
การท างาน 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 



9 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

9 
(3 ชม.) 

การท า งาน เป็นที ม 
(ต่อ) 
- การรู้จักเพื่อนร่วมทีม           
- วตัถปุระสงค์ของการ
สร้างทีมงาน 
- ความส าคัญของ
ทีมงาน  
- กิจกรรมที่ ส่ ง เสริม
พฤติกรรมการท างาน
เป็นทีม 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการท างานเป็นทีม 
(ต่อ) 
2) ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าเสนอรายงาน    
(ที่ได้รับมอบหมายจากการเรียนสัปดาห์ที่
แล้ว) ในหัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
การท างานเป็นทีม รวมทั้งมอบหมายให้ 
ทุกคนในชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  น าเสนอรายงานกลุ่มหัวข้อ กิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประ เมินจากผลงานการน า เสนอ
รายงานกลุ่มหัวข้อ  กิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและ
ความสามารถในการใช้งาน 
4) ประเมินโดยใช้แบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

10 
(3 ชม.) 

จิตวิทยาการบริหาร
เพื่อพัฒนาทีม 
- หลักจิตวิทยาในการ
บริหารงาน 
- การใช้จิตวิทยาเพื่อ
ก า ร พั ฒ น า ที ม ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาจิตวิทยาการ
บริหารเพื่อพัฒนาทีม 
2 )  ผู้ ส อน ให้ นั ก ศึกษาแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
วิเคราะห์การใช้จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทีมงาน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในชั้นเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์การใช้
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทีมงาน 
 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาจาก
การท ากิจกรรมกลุ่ มวิ เคราะห์ การใช้
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทีมงาน 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

11 
(3 ชม.) 

ภาวะผู้น ากับการจูงใจ 
- ความหมายของภาวะ
ผู้น า 
- หลักการของภาวะ
ผู้น า 
- องค์ประกอบของ
ภาวะผู้น า 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาผู้น ากับการจูงใจ 
ความหมายของภาวะผู้น า หลักการและ
องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
หลั ก กา ร ของภา วะ ผู้ น า  จ ากนั้ น ให้
นัก ศึกษาแบ่ งกลุ่ม  โดยให้แต่ละกลุ่ ม
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิ เคราะห์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเขียนสรุปสิ่งที่
วิเคราะห์ลงในใบงาน 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) ใบงาน หัวข้อ หลักการของภาวะผู้น า 
 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินผลงานจากใบงานของนักศึกษา  
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมและการให้ความรว่มมือ 
การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 



10 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

12 
(3 ชม.) 

ภาวะผู้น ากับการจูงใจ 
(ต่อ) 
- คุณลักษณะของภาวะ
ผูน้ า 
- ผู้น ากับการจูงใจ 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาภาวะผู้น ากับการ
จูงใจ (ต่อ) 
จิตวิทยาการบริหารเพื่อพัฒนาทีม 
2 )  ผู้ ส อน ให้ นั ก ศึกษาแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
วิเคราะห์ผูน้ ากับการจูงใจ 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในชั้นเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ผู้น ากับ
การจูงใจ 
 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
4) สื่อวีดีทัศน์ เร่ือง 
หลักการของภาวะ
ผู้น า 

 1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประ เมิ นจากผลงานของนัก ศึกษา              
จากการท ากิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ผู้น ากับ
การจูงใจ 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การมีส่วนรว่ม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

13 
(3 ชม.) 

ภาวะผู้น ากับการสร้าง
ความส าเร็จ 
- รูปแบบภาวะผู้น า 
- ลักษณะของผู้น าใน
การสร้างความส าเร็จ 
 

1) ผู้สอนบรรยายภาวะผู้น ากับการสร้าง
ความส าเร็จ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษารว่มกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น ใน
ประเด็น ลักษณะของผู้น าตาม
แนวความคิดของนักศึกษา 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถาม 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวขอ้ 
ลักษณะของผู้น าตามแนวความคิดของ
นักศึกษา 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานการอภิปราย ใน
หัวข้อ ลักษณะของผู้น าตามแนวความคิด
ของนักศึกษา 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์  ตามประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 

14 
(3 ชม.) 

ภาวะผู้น ากับการสร้าง
ความส าเร็จ (ต่อ) 
- ผู้น ากับการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
- ผู้น ากบัการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร 
 

1) ผูส้อนบรรยายเนื้อหาภาวะผู้น ากับการ
สร้างความส าเร็จ (ต่อ) 
2) ผู้สอนให้ทุกคนในชั้นเรียนร่วมกันคิด
วิเคราะห์ และยกตัวอย่างถึงสถานการณ์
การสร้างความผูกพันในองค์กรที่ เกิด
ส ถ า น ก า ร ณ์ ขึ้ น ใ น ปั จ จุ บั น เ พื่ อ น า
สถานการณ์ดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาใน
ชั้นเรียน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
กรณีศึกษาดังกล่าว และร่วมกันสรุปเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4)ผู้สอนสรุปและให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมวิเคราะห์กรณีศึกษาการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นกรณีศึกษา
การสร้างความผูกพันในองค์กร 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นในการ
วิ เคราะห์   ตามประเด็นที่มอบหมาย 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 
  

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 



11 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

15 
(3 ชม.) 

ภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ 
- การเป็นผู้น าแบบ
สร้างสรรค์ 
- หลักในการท างาน
ของผู้น าแบบ
สร้างสรรค์ 
- แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้น าให้
ประสบผลส าเร็จ 

1)  ผู้ สอนบรรยายเนื้ อหาภาวะผู้ เชิ ง
สร้างสรรค์ 
2) ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาในองค์การ
ซ่ึงมีผู้น าที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่รัก
ของคนในองค์การ โดยให้คิด วิเคราะห์
รวมถึงน าแนวความคิดต่างๆมาบูรณาการ 
เพื่อค้นหาค าตอบถึงการที่ผู้น าท่านนั้นๆ
เป็นที่ยอมรับของคนในองค์การ โดยให้ทุก
คนเขียนสรุปการวิเคราะห์ของตนเองลงใน
ใบงาน 
3) ผู้สอนสรุป และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) ใบงาน หัวข้อ ลกัษณะผู้น าที่เป็นที่รกั
และได้รับการยอมรับจากคนในองค์การ 

1) เอกสารประกอบ   
การสอนรายวิชา 
จิตวิทยาการเป็น
ผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตั้งตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์
พอยต์ มัลติมีเดีย 
(Multimedia for 
Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ของนักศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) ประเมินผลงานการคิดแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ จากใบงานของ
นักศึกษา  
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมและการให้ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค    อ.ปทุมพร 
โพธิ์กาศ 

5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - รายงาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าชั้นเรียน  60% 
  - สอบปลายภาค      40% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 ปทุมพร โพธิ์กาศ.  (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการเป็นผู้น าและการ
พัฒนาทีมงาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.      
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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      สิริอร วิชชาวุธ  (2554) .  จิตวิทยาการเป็นผู้น า . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2558). จิตวิทยาธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:  โครงการ         
สวนดุสิต กราฟฟิคไซท์. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกตพฤติกรรม การสอบ การปฏิบัติ/การ

น าเสนอผลงาน 
คุณธรรม จรยิธรรม    
ความรู ้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1)  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา   
ตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2)  กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


