รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) ประจารายวิชา
๔๐๑ ๔๓๕ สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมือง
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหนองคายคณตสังคมงาสตรค/
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๔๓๕ สัมมนาภาวตผู้นาทางการเมือง
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๒. จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธงาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาตสาขารัฐงาสตรค
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารยคบัวลี มณีแสน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการงึกษาที่ ๒ ปีการงึกษา ๑๕๖๐ ชัทนปีที่ /๔
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
คณตสังคมงาสตรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภาวตผู้นา กรตบวนการผู้นาทางการเมือง ทัทงภาคทฤษฎี
แลตการกรตทากิจกรรมเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับผู้นาการเมืองตามความเหมาตสม
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้พืทนฐาน ในการนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวตผู้นา เพื่อเป็นพืทนฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
สัมมนาเรื่องภาวตผู้นาทางการเมืองตามที่กาหนดให้

๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๓๒ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ
ภาคการงึกษา
ของนิสิตเฉพาตราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การงึกษาด้วยตนเอง ๔
ชั่วโมงต่อสัปดาหค

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารยคปรตจารายวิชา ปรตกางเวลาให้คาปรึกษาที่สาขาวิชารัฐงาสตรค
- อาจารยคจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาหค (เฉพาตรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑ตรตหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสลต แลตรื่อสัตยคสุจริต (
 ๒มีวินัย ตรงต่อเวลา แลตความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพแลตสังคม (
 ๓ (เคารพสิทธิแลตรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัทงเคารพในคุณค่าแลตงักดิ์งรีของความเป็นมนุษยค
 ๔เคารพกฎรตเบียบแลตข้อบังคับต่างๆ ขององคคกรแลตสังคม (
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีงึกษาเกี่ยวกับปรตเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวตผู้นาทางการเมือง
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน แลตส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้แลตตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องแลตเหมาตสม
- ปรตเมินผลการวิเคราตหคกรณีงึกษา
- ปรตเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้แลตความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแลตทฤษฎีที่สาคัญในเนืทอหาหลักสูตรรัฐงาสตรบัณฑิต
 ๒) สามารถวิเคราตหคปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐงาสตรค รวมทัทงปรตยุกตคความรู้ ทักษตแลต
การใช้เครื่องมือทางรัฐงาสตรคที่เหมาตสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 ๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐงาสตรค พร้อมทัทงเข้าใจวิธีการนาไปปรตยุกตคใช้
 ๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐงาสตรบัณฑิตกับความรู้ในงาสตรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราตหคกรณีงึกษา แลตมอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปแลตนาเสนอ เน้นผู้เรียนเป็นงูนยคกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการแลตทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราตหคกรณีงึกษา
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑ (คิดอย่างมีวิจารณญาณแลตอย่างเป็นรตบบ
 ๒สามารถสืบค้น ตีความ แลตปรตเมินสารสนเทง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรคค (
 ๓สามารถรวบรวม งึกษา วิเคราตหค แลตสรุปปรตเด็นปัญหาแลตความต้องการ (
 ๔สามารถปรตยุกตคความรู้ แลตทักษตเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาตสม (
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นิสิตแลตนาเสนอผลการงึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราตหคกรณีงึกษาเกี่ยวกับภาวตผู้นาทางการเมืองในปัจจุบัน
- การสตท้อนแนวคิดจากการปรตพฤติกรรมของผู้เรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคแลตปลายภาค โดยเน้ นข้อสอบที่มีการวิเคราตหค สถานการณค หรือวิเคราตหค แนวคิดในด้าน
การเมืองกับภาวตผู้นา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑ (สามารถให้ความช่วยเหลือแลตอานวยความสตดวกในการแก้ปัญหาสถานการณคต่างๆ ทัทงในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 ๒สามารถใช้ความรู้ที่ได้งึกษาในงาสตรคทัทงมนุษยงาสตรคแลตสังคมงาสตรคมาชีทนาสังคมมาใช้นาสังคมใน (
ปรตเด็นที่เหมาตสม
 ๓ (มีความรับผิดชอบในการกรตทาของตนเองแลตรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 ๔สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณคทัทงส่วนตัวแลตส่วนรวม พร้อมทัทงแสดงจุดยืนอย่าง (
พอเหมาตทัทงของตนเองแลตของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราตหคกรณีงึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม แลตรายบุคคล หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม

- รายงานการงึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพแลตเหมาตสมต่อการสื่อสารทัทงกับบุคคลแลตกลุ่มคนใน (
สถานการณคที่หลากหลาย
 ๒ (สามารถสื่อสารอย่างมีปรตสิทธิภาพทัทงการพูด การฟัง แลตการเขียน พร้อมทัทงเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาตสม
 ๓สามารถใช้สารสนเทงแลตเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาตสม (
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้งึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website แลตทารายงาน จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบแลตเทคโนโลยีที่เหมาตสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน แลตนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลตวิธีการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิจกรรมการเรียน การ
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๑-๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
๔
บรรยาย ยกตัวอย่าง
บัวลี มณีแสน
-ความหมายแลตความสาคัญของภาวตผู้นา
ปรตกอบ อภิปราย
-แนวคิดเกี่ยวกับภาวตผู้นา
-ลักษณตของผู้นาที่ดี
-ความมีปรตสิทธิผลของภาวตผู้นา
-กรตบวนการภาวตผู้นาภาวตผู้นาเป็นสิ่งที่
เรียนรู้ได้
-บทบาทแลตหน้าที่ของภาวตผู้นา
-ความแตกต่างรตหว่างผู้นากับผู้บริหาร
-ผู้นาที่ฉลาดรู้ทางอารมณค
-แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
๒-๓ สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมืองกับความมั่นคง
๔
บรรยาย ยกตัวอย่าง
บัวลี มณีแสน
ของชาติ
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
๔
สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมืองกับการพัฒนา
๒
บรรยาย ยกตัวอย่าง
บัวลี มณีแสน
เศรษฐกิจและสังคม
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๕-๖ สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมืองกับการ
ตัดสินใจและสั่งการ

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๔
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
๒
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
๒

๗

สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมืองกับจริยธรรม
ทางการเมือง

๘

สอบกลางภาค

๙

สัมมนาภาวะผู้นาทางการเมืองกับปัญหา
ทุจริตของชาติ

๒

๑๐

สัมมนาภาวะผู้นากับสภาผู้แทนราษฎร

๒

๑๑

สัมมนาภาวะผู้นากับวุฒิสภา

๒

๑๒

สัมมนาภาวะผู้นากับคณะรัฐมนตรี

๒

๑๓

สัมมนาภาวะผู้นากับพรรคการเมือง

๒

๑๔

สัมมนาภาวะผู้นากับการนาพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้

๒

๑๕

สรุป/ประมวลองค์ความรู้รายวิชา

๒

๑๖

สอบปลายภาค

๒

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ สัมมนากลุ่ม
จากกรณีงึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ปรตกอบ

ผู้สอน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน
บัวลี มณีแสน

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ข้อ ๑

การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
กลุ่ม

ตลอดภาค
การงึกษา

๕%

ด้านความรู้

สอบกลางภาค

๘

ข้อ ๑, ๓

สอบปลายภาค

๑๖

๕๕%

ตลอดภาค
การงึกษา

๒๐%

ที่
๑
๒

วิธีการประเมิน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

การสอบอัตนัย
๓

๔

การเข้าชัทนเรียน

ด้านทักษตทางปัญญา

การมีส่วนร่วม

ข้อ ๑

อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชันท
เรียน

ด้านทักษตความสัมพันธครตหว่างบุคคล
แลตความรับผิดชอบ

การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
กลุ่มแลตการส่งรายงาน

ข้อ ๑
๕

ด้านทักษตการวิเคราตหคเชิงตัวเลข การ การนาเสนอรายงานหน้าชันท เรียน
สื่อสาร แลตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทง
ข้อ ๑
รวม

ตลอดภาค
การงึกษา
๑๕

๑๐%

๑๐%
๑๐๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
สุเทพ พงงคงรีวัฒนค, รองงาสตราจารยค. ภาวะผู้นาทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นาที่
สมบูรณ์. ฉบับปรับปรุงครัทงที่ ๒. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๘.
เสริมงักดิ์ วิงาลาภรณค, “ภาวตผู้นา,” ทฤษฎีแลตแนวปฏิบัติในการบริหารการงึกษา หน่วยที่ ๕. พิมพคครัทงที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การปรตเมินปรตสิทธิผลในรายวิชานีท ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดแลตความเห็นจากนิสิตได้
ดังนีท

- การสนทนากลุ่มรตหว่างผู้สอนแลตผู้เรียน
- การสังเกตการณคจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบปรตเมินผู้สอน แลตแบบปรตเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนตผ่านเว็บบอรคด ที่อาจารยคผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อปรตเมินการสอน ได้มีกลยุทธค ดังนีท
- การสังเกตการณคสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลปรตเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการปรตเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการรตดมสมอง แลตหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนีท
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในแลตนอกชัทนเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในรตหว่างกรตบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย แลตหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนีท
- การทวนสอบการให้ คตแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิ ตโดยอาจารยคอื่น หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารยคปรตจาหลักสูตร
- มีการตัทงคณตกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการปรตเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คตแนนสอบ แลตการให้คตแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการปรตเมิน แลตทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปรตสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน แลต
รายลตเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึทน ดังนีท
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนตแลตผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยคผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการปรตยุกตคความรู้นีทกับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารยคหรือแนวคิดใหม่ๆ
(นายบัวลี มณีแสน)
อาจารยคปรตจาวิชา
.............../................../................

(ดร.ภูมิพัฒน์ เสน่ห์พูด)
อาจารยคผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆคหนองคาย
.............../................../................

