
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๘๐๐ ๔๐๑ 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ ์
(Seminar on Research and Thesis) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         วิทยาเขตขอนแก่น /บัณฑิตศึกษา/พุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
      ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
     (Seminar on Research and Thesis)  
๒.  จ านวนหน่วยกิต  
              ๒ หน่วยกิต (๓) (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
             วิชา บังคับ  
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) 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
                   พธ.บ (พระพุทธศาสนา) 
                   พธ.ม. (ปรัชญา) 
                   พธ.ด. (ปรัชญา) 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 



๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
         ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา 
ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒.๑ นิสิตมีความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ประเด็นปัญหาและ
ผลการวิจัย  

๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาในการท าวิจัยเชิงลึก 
 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา 
ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  

ดังนั้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาจึงได้ก าหนดหัวท่ีจะต้องศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   
 
๓. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมง ต่อ 
ภาคการศึกษา 
(ทฤษฎี ๓๓ ช่ัวโมง และ
ปฏิบัติ ๑๕ ช่ัวโมง) 

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
ก าหนดให้นิสิตท า
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  
ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล 

๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

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

นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ 
 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑  มีมารยาททางกายและวาจาท่ี
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

- มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและวาจาท่ี
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 

- มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

๓. มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา  

- มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน 

๔. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based 
Learning: PBL) เพื่อน าไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตามหลักพุทธ
ธรรม 

๕. มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

-มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

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

๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล  -มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและสังคม 

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 

(๖ ) ก ารยอม รับ ป ระ เด็น ท าง
ศี ล ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม อั น
เนื่องมาจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ  
 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ี
เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ
วินัยในตนเอง แต่งกายเหมาะสม
กับสถานภาพนักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการเข้าเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา  

๑) ประเมินจากการมีวินัยในการ
เรียน การตรงเวลา การท างาน
เสร็จและส่งงานตามก าหนด  
๒) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานเป็นทีม การท างาน
วิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน



๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้
ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และ
การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างาน
วิจัย  
๓) การสอดแทรกความรู้ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน
การสอน ท้ังในด้านการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม และในการวิจัย 
 

การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
๓) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และ
จรรยาบรรณในการสอบ 
๔) ผู้ เรียนประเมินตน เองและ
ประเมินโดยเพื่ อนและอาจารย์ 
โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้
ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง โดย
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ
ประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎี
บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๓) เป็นผู้มีน้ าใจเสียสละ มีจิต
อาสาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม 
 

๑) การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
ใน เชิ ง ลึ ก  ผสม ผสาน ให้ น า ไป สู่ วิ ธี ก าร
ด าเนินการท่ีเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย
ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และปฏิบัติการวิจัยในสภาพแวดล้อม
จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีกระตุ้นให้เกิด
การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม เพื่อสนับสนุนให้นิสิต
คิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
๒) การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระใน
การแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
๓) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มี
การเรียนรู้ท้ังในช้ันเรียนและการศึกษาดูงาน 
๕) การท าวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและ
วิทยานิพนธ์  
๖ ) ก าร เรี ยน รู้ ท่ี เน้ น ก ารน าค ว าม รู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานการสอนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับท่ี

๑) การทดสอบย่อย  
๒) การสอบกลางภาค
และปลายภาค  
๓) การวัดผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงานเป็นทีม  
๔) การน าเสนอผลงาน  
๕ ) ก าร น า ค ว าม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 
๖ ) ก ารสอบ ป ระมวล
ความรู้  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ
ใน รายวิ ชา ท่ีห ลัก สูตร
ก าหนด และสอบความรู้
ภาษาท่ีหลักสูตรก าหนด  
๘) การสอบวิทยานิพนธ์ 



สูงขึ้น 
 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

(๒ )  ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี
เพื่ อพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ด้าน
พระพุทธศาสนา 
(๓ )  ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
 

๑) เน้นการฝึกทักษะด้านการคิด
และการสร้างสรรค์งานวิชาการ  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การปฏิบัติงานวิจัยอย่างจริงจัง   
๓ ) เน้ น ก าร เรี ยน รู้ ท่ี ส าม ารถ
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยค้นคว้าใน
สถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
๔) เน้นการอภิปรายกลุ่ม 
 

๑ ) วั ด ผลจ าก ก ารแ สด งอ อ ก
ทางการกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหา  
๒) วัดผลจากการปฏิบั ติ งาน ท่ี
ได้รับมอบหมาย  
๓) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน  
๔) วัดผลจากการอธิบาย การถาม
และตอบค าถาม  
๕) วัดผลจากการโต้ตอบส่ือสารกับ
ผู้อื่น 
๖) วัดผลจากการอภิปรายกลุ่ม
ด้วยการน าความรู้ทางหลักการ 
ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(๓ ) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
พระพุทธศาสนามาช้ีน าสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 
 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ี
เน้ น การเรียนการสอน ท่ีมีการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน  
๒) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนภาวะ
ค ว า ม เป็ น ผู้ น า  ผู้ ต า ม  ก า ร
แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย  
๓) จัดให้มีกิจกรรมฝึกฝนการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม  

๑) สังเกตจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน 
ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดง
บทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  
๓) สังเกตจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการ



๔) จัด ให้มี กิ จกรรม ฝึกฝนการ
วางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
๕) จัด ให้มี กิ จกรรม ฝึกฝนการ
ประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 

ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้
หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา 
(๓) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอรายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าท่ีส าคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
การตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้
นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ท้ั ง ด้ าน ก าร
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นคว้าและน าเสนองานท้ัง
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การส่ือสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทค โน โลยี ท้ั ง ด้ วยตน เอ งและ
ร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้ น ก ารวิ เค ราะห์ ปั ญ ห าท าง
ปรัชญาและการท างานวิจัย 
๔) จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะใน
การบริหารจัดการข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาและวิจัย 

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

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

รายชื่อผู้สอน 

๑ 
 

-แนะน ารายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ความ ส า คัญ ขอ ง สัมม น า
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
-วัตถุประสงค์ความหมายของ

 
 

-บรรยายประกอบส่ือ 
-แนะน าแหล่งเรียนรู ้
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ
ดร. 



สั ม ม น า ง า น วิ จั ย แ ล ะ
วิทยานิพนธ์ 

๒-๓ 
 

-ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมนา
งานวิจัยและวิทยานิพนธ ์
 

 -บรรยาย  
-สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การเขียนงาน
วิทยานิพนธ ์
-นิสิตรู้และเข้าใจ
หลักการ และวิธีการท า
วิทยานิพนธ์  
-นิสิตรู้และเข้าใจวินัย 
มารยาท และข้อควร
ปฏิบัติใน  การเข้าพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
การท าวิทยานิพนธ์ 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.
ดร. 

๔-๕ -จุดมุ่งหมายในการสัมมนา 
-ค้นความเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
จนสามารถหาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้ 

 
 

-บรรยายประกอบส่ือ 
-นิสิตรู้และเข้าใจ
หลักการ และวิธีการท า
วิทยานิพนธ์  
-เพื่อฝึกการวิเคราะห์
และการส่ือสารข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสมผ่าน
ส่ือเทคโนโลยี 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ, รศ.
ดร. 
 
 

๖-๗ นิสิตค้นคว้า ท าการทดลอง 
และเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อเปรียบเทียบยืนยันผลหรือ
รับ รู้  ข้ อมู ล ใหม่  ๆ  ท่ี ผู้อื่ น
น ามา เผยแพร่เพื่อสร้างองค์
ความรู้ (ใหม่) ท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับ
ผู้อื่น / รายงานความก้าวหน้า
เดือนละครั้ง 

 -นิสิตท าการทดลอง 
และค้นคว้าด้วยตนเอง
แต่ อยู่ภายใต้การดูแล
แนะน า จากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  
-มีช่วงเวลาส าหรับให้ 
ค าปรึกษาและ
แก้ปัญหา  
-ส่งรายงาน/น าเสนอ
งาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.ดร 
 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  
๙-๑๐ -  กระบวนการสัมมนา 

- แนวคิดการสร้างวิธีการคิด
ในเชิงสัมมนา 
 

 -การสนทนาการ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การช้ีแนะให้
ค าปรึกษา การมอบ 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.ดร 



หมายงานให้ด าเนินการ 
-ใบงาน 

๑๑ - แนวคิดการสร้างแรงจูงใจใน
การสัมมนา      
-อภิปรายผล   

 -บรรยายประกอบส่ือ 
-ก าหนดกรณีศึกษาและ
ให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็น 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.ดร 

๑๒ 
 
 

- เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย
และวิทยานิพนธ์เพื่อการการ
สัมมนา 
 

 -บรรยายประกอบส่ือ 
-มอบหมายงานให้
ผู้เรียนท างานเด่ียว 
-สรุปประเด็นปัญหา 
-ให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหา 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๓ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การ
จัดสัมมนาในช้ันเรียน 
-อภิปรายผล 

 -การสนทนา การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การช้ีแนะให้
ค าปรึกษา การมอบ 
หมายงานให้ด าเนินการ 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๔ -จัดสัมมนากลุ่มท่ีมอบหมาย
ในช้ันเรียน  
-อภิปรายผล 

 -บรรยายประกอบส่ือ 
-กิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ
อภิปรายในช้ันเรียน  

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสน
ภาณี,ดร. 

๑๕ -จัดสัมมนาประกอบวิชา 
-สรุปและอภิปรายผล 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๖ -นิสิตน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการประเมินผล 

๑ คุณธรรม  
จริยธรรม  
๔. ๒.๑(๔) 

-เวลาเรียน 
-กิจกรรมช้ันเรียน 
-การแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

๑-๑๕ ๑๐  คะแนน   

๒ ความรู้  
๔.๒.๒ (๔) 

-กิจกรรมย่อย   
-รายงาน 

๑-๑๐ ๒๐ คะแนน 

๓ ทักษะทางปัญญา   -ภาคทฤษฎี ๘ ๑๐ 



๔. ๒.๓ (๑) -ภาคปฏิบัติ ๑๖ ๔๐ 
๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔ .๒.๔ (๑) 

-กิจกรรมกลุ่ม 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ 

๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
๔. ๒.๕ (๓) 

-การน าเสนองาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ช้ันเรียน  
-การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ในส่ือ
สังคมออนไลน์ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
๑.  สื่อการเรียนรู้ 

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

๒.  หนังสืออ่านประกอบและอ่านเสริม 
พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕. 
ธนากรณ์ ศรีนพคุณ. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๑. 
ธรรมสาสตร์, มหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. กรุงเทพหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ท่ี
จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๙. 
             . ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ท่ีจามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๙. 
              . สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย.กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ท่ีจามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๙. 
              . เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย.กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ท่ีจามจุรีโปรดักท์, 
๒๕๔๙. 
ประเวศ วะสี,และคณะ. พุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย ประเด็นวิจัยศาสนาและวัฒนธรรม. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
ศรีปทุม, มหาวิทยาลัย. คู่มือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. ๒๕๕๐. 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีร์วิสุทธิมรรค ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร). กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ท่ีบริษัทประยูรวงศ์พริ้นต้ิง จ ากัด, ๒๕๔๖. 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ส านักงาน,กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล. “แบบฟอร์มเกี่ยวกับการ



วิเคราะห์ตรวจสอบงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเสนอขอ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๒ ตามมติคณะรัฐ”. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ งานมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย. 
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ม.ป.ป.  
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Website) 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
๑.๑ แบบประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์และแบบประเมินรายวิชา  
 ๑.๒ ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
๑.๓ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๑.๔ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๑.๕ ขอเสนอแนะผ่าน Facebook และ Line ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต  
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

                 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจาก



งานวิจัยของอาจารย์ 
          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรายงาน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 
 


