
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง   

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         พุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  

๘๐๑ ๒๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง  (๓) (๓-๐-๖)  
                   (Advanced Research Methodology)  

๒.  จ านวนหน่วยกิต  
              ๒ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
   วิชา เอก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
                   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
                   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
                   Ph.D. (Buddhist studies) 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ.ดร. 
                  พธ.บ. (ศาสนา) 
                  ศษ.บ.(ปฐมวัย) 
                  ศศ.ม.(ปรัชญา)                  
                  Ph.D. (Buddhist studies) 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 



๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒.๑             ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยให้ทันสมัยและตอบโจทน์สังคม
ในเชิงลึก 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

การศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพ่ือฝึกวิธีการด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

ดังนั้น เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงได้ก าหนดหัวที่จะต้องศึกษาดัง
รายละเอียดดังนี้   

 
๓. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชัว่โมง ต่อ 
ภาคการศึกษา 
(ทฤษฎี ๓๓ ชั่วโมง และ
ปฏิบัติ ๑๕ ชั่วโมง) 

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
ก าหนดให้นิสิตท า
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  ฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล 

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้
ค าปรึกษาหรือเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 
๓. จุดประสงค์เชิงคุณธรรม     



นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการท าการวิจัยภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตระหนักในข้อมูลทั้งที่เป็นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ การท าวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจันด้านนั้น ๆ  

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑  มีมารยาททางกายและวาจาที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

- มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจา
ที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

- มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

๓. มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา  

- มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน 

๔. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตาม
หลักพุทธธรรม 

๕. มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๖. มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม -การส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล  -มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและ
สังคม 

๘. มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและ
ปัญญา 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา 

๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 



(๒) มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
ประยุ กต์หลั ก พุทธธร รม เ พ่ื อ
แก้ปัญหาชีวิตตน และเพ่ือนร่วม
สังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านการ
ครองตน ครองคน ครองงาน 
(๖) การยอมรับประเด็นทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมอัน
เนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
 

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ
วินัยในตนเอง แต่งกายเหมาะสม
กับสถานภาพนักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการเข้าเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา  
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้
ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และ
การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างาน
วิจัย  
 (๓) การสอดแทรกความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน
การสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม และในการวิจัย 
 

(๑) ประเมินจากการมีวินัยในการ
เรียน การตรงเวลา การท างาน
เสร็จและส่งงานตามก าหนด  
 (๒) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานเป็นทีม การ
ท างานวิจั ย  และการ เข้ าร่ วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทาง
การศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
 (๓) ประเมินจากความซื่อสัตย์ 
และจรรยาบรรณในการสอบ 
 (๔) ผู้เรียนประเมินตนเองและ
ประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ 
โดยใช้แบบประเมินและแบบ
วัดผล        
 (๕) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้
ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง โดย
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎี
บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑) มีความรู้เชี่ยวชาญใน
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา 

๑) การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
ใน เชิ งลึ ก  ผสมผสานให้ น า ไปสู่ วิ ธี ก า ร
ด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย
ใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และปฏิบัติการวิจัยในสภาพแวดล้อม
จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิด
การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นิสิต
คิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
๒) การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระใน
การแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
๓) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๑) การทดสอบย่อย  
๒) การสอบกลางภาค
และปลายภาค  
๓) การวัดผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงานเป็นทีม  
๔) การน าเสนอผลงาน  
๕ )  ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 
๖)  การสอบประมวล
ความรู้  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ
ในรายวิช าที่ หลั กสู ตร
ก าหนด และสอบความรู้
ภาษาท่ีหลักสูตรก าหนด  



๔) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มี
การเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาดูงาน 
๕) การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและ
วิทยานิพนธ์  
๖ )  กา ร เ รี ย นรู้ ที่ เ น้ นกา รน า คว ามรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานการสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น 

๘) การสอบวิทยานิพนธ์ 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าใน
สถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
(๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 

๑) เน้นการฝึกทักษะด้านการคิด
และการสร้างสรรค์งานวิชาการ  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การปฏิบัติงานวิจัยอย่างจริงจัง   
๓) เน้นการเรี ยนรู้ ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าใน
สถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 
 

๑)  วั ดผลจากการแสดงออก
ทางการกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหา  
๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย  
๓) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน  
๔) วัดผลจากการอธิบาย การถาม
และตอบค าถาม  
๕) วัดผลจากการโต้ตอบสื่อสาร
กับผู้อ่ืน 
๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุ่ม
ด้วยการน าความรู้ทางหลักการ 
ทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑) มีความสามารถในการแสดง
ความเห็นทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 
(๓) สามารถใช้ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนามาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน  
๒) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนภาวะ
ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า  ผู้ ต า ม  ก า ร

๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ 
ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น พฤติกรรมความ
สนใจ ตั้งใจเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเอง  



แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผู้ อ่ื น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างาน
วิจัย  
๓) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม  
๔) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการ
วางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
๕) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการ
ประสานงานกับผู้ อ่ืนทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา 

๒) สั ง เกตจากพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี  ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
๓) สังเกตจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๓) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอรายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อ
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
 
 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้
นิ สิ ต ได้ ฝึ กทั กษะทั้ ง ด้ านการ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้ง
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การสื่อสาร และการน าเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน การอภิปราย  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้นการวิ เคราะห์ปัญหาทาง
ปรัชญาและการท างานวิจัย 
๔) จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะใน
การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและวิจัย 

๑) การทดสอบความรู้และเทคนิค
การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎี
หรือแนวคิดใหม่ ๆ  
๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
 

 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 



๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๑ 
 

-แนะน ารายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ควมรู้พื้นฐานเกี่ยวการวิจัย 
-วัตถุประสงค์ความหมายของ
การวิจัย 

 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-แนะน าแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๒ 
 

-ความหมายและความส าคัญ
ของการวิจัย 
-ประเภทของการวิจัย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.
ดร. 

๓ -องค์ประกอบของการวิจัย 
-ระเบียบวิธีวิจัย 
-อภิปราย 

 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 
 

๔-๕ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
-อภิปราย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  
๖-๗ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง

มนุษยศาสตร์  
-อภิปราย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,ผศ.
ดร. 

๘-๙ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 
-อภิปรายผล   

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๐ 
 
 

-วิจังเชิงคุณภาพ 
-วิจัยเชิงปริมาณ 
-อภิปรายผล 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๑ วิจัยภาคทฤษฎี (เอกสาร) 
วิจัยภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) 
 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๒-๑๓ นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 



๑๔ -กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัยพื้นที่  
-อภิปรายผล 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

กิจกรรมการลงพ้ืนเพ่ือการท า
วิจัย 
พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๕ -จัดสัมมนาประกอบวิชา 
-สรุปและอภิปรายผล 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๖ -นิสิตน าเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการท าวิจัย
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม 

น าเสนอรายงาน ๗/๑๕ ๓๐ 

๒ ความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๒๐ 
๓ ความรู้ทฤษฎี/ทักษะ การสอบภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 
๑๑-๑๖ ๓๐ 

๔ ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ ๑๐ 
๕ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
การสังเกต/การท า
รายงานกลุ่ม/
รายบุคคล 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

 
หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
๑.  สื่อการเรียนรู้ 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Website) 

๒.  หนังสืออ่านประกอบและอ่านเสริม 
พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). กรณีธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. พระพุทธศาสนามหายาน.ขอนแก่น, คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๘. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑. 
สมภาร พรมทา .พุทธศาสนามหายนา .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
เสถียร พันธรังษี. พุทธประวัติมหายาน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๒. 
สุมาลี มรณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๐. 
เสถียร โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน. กรุงเพทมหานคร:บรรณาคาร, ๒๕๒๒. 



อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. มหามฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า(Website) 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 
๑.๓ ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
๓.๒ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการสอน 
๓.๓. กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
รายวิชา        มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การ
สอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 
 


