
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
ระเบียบวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

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

 
หมวดที ่๑ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิจัยทางพระพุทธศาสนา        Research Methodology in Buddhism 

๒.  จำนวนหน่วยกิต  
            ๓  หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
              วิชา เอก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
                   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
                   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)    
                   Ph.D. (Buddhist studies) 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
                  พธ.บ. (ศาสนา) 
                  ศษ.บ.(ปฐมวัย) 
                  ศศ.ม.(ปรัชญา)                  
                  Ph.D. (Buddhist studies) 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. 
                  Ph.D. (Pali&Theravada) 
                  M.A. (Sanskrit) 
                  พธ.บ. (ศาสนา)  
                  ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)         
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 



๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยรูปแบบ    

อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติการในการในการกำหนดชื่อเรื่อง ที่มา
และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สังเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย  
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒.๑             ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกดำเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะทำการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยให้ทันสมัยและตอบโจทน์สังคม
ในเชิงลึก 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
การศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกวิธีการดำเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะทำการวิจัย แหล่งข้อมูล เครื่องมือการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย 

ดังนั้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงได้กำหนดหัวที่จะต้องศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   

 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

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

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
กำหนดให้นิสิตทำ
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  ฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล 

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้
คำปรึกษาหรือเว็บไซด์คณะ 



     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ม ีความร ู ้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภ ีร์

พระพ ุทธศาสนา และการร ู ้ จ ั กแสวงหาความร ู ้ ทางด ้ าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู ้อื ่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห ์
  

 กิจกรรมการสอน การตั้งประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยเพื่อให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์หาคำตอบแก้ไขปัญหาโดยฐาน
ทางพระพุทธศาสนา สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และนำไป
ประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

๔. ด้านภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อสังคม
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 

สอนให้มีภาวะผู ้นำด้านพระพุทธศาสนา มีจิตอาสา ทำงานเป็น
ร ่ วมก ับผ ู ้ อ ื ่ น ได ้  สำน ึกสาธารณะให ้บร ิการว ิชาการด ้าน
พระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการร่วมมือกับสำนัก
เทคโนโลย ีของมหาว ิทยาล ัย  ฝ ึกให ้น ิส ิตสร ้ างห ้องเร ียน
ออนไลน์google meet google form google classroom การ
สร้างคลิปวิดิโอเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕) 

 
 
 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบทุกระดับ 

(๑) สอดแทรกเร ื ่องค ุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
และทุกกิจกรรม ตักเตือนนิสิตที่
ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยาและ
ยกย่องนิสิตที่ทำความดีมีจิตอาสา 
ตามหลัก “ข่มผู้ที่ควรข่ม ยกย่องผู้
ที่ควรยกย่อง” 
(๒) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
รายกลุ่มและรายบุคคล 
 (๓) ใช้กรณีศึกษาเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความ
เสียสละ มีภาวะผู้นำและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

(๑) การสังเกตพฤติกรรม  
(๒) คุณภาพของผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย   
(๓) รายงานผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๓) มีความรู้และความเข้าใจ
อย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย 

(๑) การบรรยายและร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์

(๑) การสอบวัดผลและ/
ห ร ื อ ค ุ ณ ภ า พ ง า น
การศึกษาค้นคว้า  

รายวิชา 

  

๑.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข      การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และ
สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม 

จริง โดยมีการฝึกปฏิบัติการ และการนำเสนอ
ผลการเรียนรู้  
(๓) จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที ่มี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดสัมมนา
ทางวิชาการ  
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้า
องค์ความรู้ในพระไตรปิฎกเพื่อนำมาบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 

(๒) คุณภาพของผลงาน
การศ ึ กษาค ้ นคว ้ า ใน
รายวิชา  
( ๓ )  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
วิทยานิพนธ์  
(๔) คุณภาพของ
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
และการพัฒนา เผยแพร่สู่
สังคมตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๒) สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และ
วินิจฉัยอย่างผู้ทรงความรู้ คิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ คิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนางานวิจัย
หรือพุทธนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบ
ได้อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ
อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

(๑) ฝ ึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
จากแหล่งข ้อมูลที ่หลากหลาย 
และนำมาประย ุกต ์ใช ้ก ับองค์
ความรู้ทางพุทธศาสนา 
(๒) ฝ ึกทักษะการคิดว ิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอด
องค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
(๓) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
การปฏิบัติงานจริง และเน้นการ
เรียนรู ้ที ่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
(๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ 
และการนำเสนอผลงาน 

(๑) ประเมินด ้วยการนำเสนอ
ผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(๒) ประเมินด้วยการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
(๓) ประเมินด ้วยการนำเสนอ
ผลงาน การอธิบาย การถามและ
ตอบคำถาม 
(๔) ประเมินด้วยการนำเสนอ
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๓) สามารถแสดงภาวะผู้นำใน
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหา

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เน ้นการเร ียนการสอนที ่ม ีการ

(๑) ประเม ินด ้วยการส ั ง เกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
น ิส ิตในหลายๆ ด ้าน ระหว ่าง



ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดย
หลักธรรมาภิบาล 

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้
ตาม การแสดงออกถึงภาวะความ
เป็นผ ู ้นำและผู ้ตามที ่ด ี  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้ร่วมงาน 
และการรับฟังความคิดเห็นผู ้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการ
ทำงานวิจัย 
(๓) ฝ ึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม แบ่งหน้าที่ความ
ร ั บผ ิ ดชอบ  ต ิ ดตามผลและ
ประสานงาน 
(๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงาน
นำเสนอแนวทางการแก้ไข   

กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง  
(๒)  ประเม ินด ้วยการส ั ง เกต
พฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓)  ประเม ินด ้วยการส ั ง เกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
การนำเสนอผลงาน การทำงาน
วิจัย และการร่วมทำกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 
(๔) ประเมินด้วยการสังเกตความ
สนใจ การแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
การแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) มีตรรกะทางความคิด มี
ความสามารถในการประเมินตาม
หลักโยนิโสมนสิการ สามารถนำ
แนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การทำงานได้อย่างเหมาะสม 
 

(๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทาง
การเร ียนร ู ้  เช ิงสถิต ิ และการ
วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในรายวิชา  
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้า
และการทำวิทยานิพนธ์ 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การสื่อสาร และการนำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั ้งด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน 

(๑) ประเม ินด ้วยการทดสอบ
ความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์
และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิด
ใหม่ ๆ 
(๒) ประเมินด้วยการทำงานวิจัย 
ตั ้งแต่เริ ่มต้นจนถึงขั ้นตอนการ
เขียนรายงาน และการนำเสนอ
ผลงาน 
(๓) ประเมินด้วยการรายงานผล 
การนำเสนอข้อมูลวิจัย 

 



 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๑ 
 

-แนะนำรายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวการวิจัย 
-วัตถุประสงค์ความหมายของ
การวิจัย 

 
๓ 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-แนะนำแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๒ 
 

-ความหมายและความสำคัญ
ของการวิจัย 
-ประเภทของการวิจัย 

๓ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระโสภณพัฒนบัณฑติ, รศ.ดร. 

๓ -องค์ประกอบของการวิจัย 
-ระเบียบวิธีวิจัย 
-อภิปราย 

 
๓ 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
 

๔-๕ -ระเบียบวิธีการทำวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
-อภิปราย 

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระโสภณพัฒนบัณฑติ, รศ.ดร 
 

๘ สอบกลางภาค ๓ สอบกลางภาค  
๖-๗  

-ระเบียบวิธีการทำวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 
-วิจังเชิงคุณภาพ 
-วิจัยเชิงปริมาณ 
วิจัยภาคทฤษฎี (เอกสาร) 
วิจัยภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) 
-อภิปราย  

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,ผศ.ดร. 

๘-๙ - ที่มาและความสำคัญของ
ปัญหา  
- การเขียนวัตถุประสงค์ 
- การเขียนนิยามศัพท์ 
- อภิปรายผล   

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๑๐ 
 
 

-เครื่องมือการวิจัย  
-การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-อภิปรายผล 

๓ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๑๑ -การวิเคราะห์ข้อมูล  
-การสังเคราะห์ข้อมูล 

๓ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 



-การสรุปผลการวิจัย 
-อภิปรายผล 

-ใบงาน 

๑๒-๑๓ นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย  ๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระโสภณพัฒนบัณฑติ, รศ.ดร. 

๑๔ -กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการทำวิจัยพื้นที่  
-อภิปรายผล 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

กิจกรรมการลงพื้นเพื่อการทำวิจัย 
พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, 
ผศ.ดร. 

๑๕ -จัดสัมมนาประกอบวิชา 
-สรุปและอภิปรายผล 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, 
ผศ.ดร. 

๑๖ -นิสิตนำเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

กำหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการทำวิจัย
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม 

นำเสนอรายงาน 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/การทำ
รายงานกลุ่ม/
รายบุคคล 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

 
หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 

๑.  สื่อการเรียนรู้ 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Website) 

๒.  หนังสืออ่านประกอบและอ่านเสริม 
คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
        กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
คู่มือการเรียบเรียง สารวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์. บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.  



        นครราชสีมา : เว็บไซต์ ;www.vu.ac.th. ๒๕๖๒. 
ดร. สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์. เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความ และศิลปะแห่งการเข้าใจ.  
         กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), ๒๕๖๐ 
ดร. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์.   
         กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน GREATidea ย้อนรอย MASS, ๒๕๕๗.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ(Website) 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

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

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑           นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
๓.๒           ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ นำมาใช้ในการสอน 
๓.๓           กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสม

และน่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
        รายวิชา        มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้
จาก  การสอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื ่น หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นำมาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 
 

 

 

 

 



ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

 


