
       มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 

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

หมวดที่ ๑ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานพินธ์ (Seminar on Thesis) 
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) 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 
                       พธ.ด. (ปรชัญา)   
                       พธ.ม. (ปรชัญา)  
                       พธ.บ. (พุทธศาสนา)  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของชื่อเรื ่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย และโครงสร้างเนื้อหา และผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
งานวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยของนิสิต 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒.๑             ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สามารถวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งสามารถตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และ
บทความวิจัยได้ 

๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยให้ทันสมัยและตอบโจทน์สังคม
ในเชิงลึก 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ของชื่อเรื ่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย และโครงสร้างเนื้อหา และผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
งานวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยของนิสิต 

ดังนั้น เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งสามารถตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คำนิยามศัพท์ที่ใช้ใน
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียน
วิทยานิพนธ์และบทความวิจัยได้ จึงได้กำหนดหัวที่จะต้องศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   

 
๓. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

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

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
กำหนดให้นิสิตทำ
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  
ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล 

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้คำปรึกษา
หรือเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 



 
๓. จุดประสงค์เชิงคุณธรรม     

นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีโลกทัศน์เปิด
กว้าง สามารถย่อมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความเหมือนและความต่าง ใฝ่ใจและมั่นคงในการปฏิบัติ
ศาสนกิจเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดแหงพระพุทธศาสนาทั้งในสวนตนและสังคม 

 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม ความซื่อสัตย์  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน   

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และการรู้จักแสวงหาความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ด้าน
พระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
  

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการ
ร่วมมือกับสถาบันภาษา 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู ้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๕. ด้านภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้นำด้านพระพุทธศาสนา สอนให้มีจิตอาสา สำนึก
สาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานให้
ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และ
นำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

 
 
 
 
 
 
 



๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 
 

รายวิชา 
  

๑.ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๖๐๒ ๓๐๔ สัมมนา
วิทยานิพนธ์ 

                
 

 

 

   

 

 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๓) ซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น (๑) อาจารย์ผู ้สอนจะสอดแทรก
เรื ่องคุณธรรมจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชาและยกย่องนิสติที่
ทำความดีมีจิตอาสา  
(๒) มอบหมายงานรายบุคคล  
(๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (๔) ให้นำเสนอข้อมูลผลงานโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเข ้าช ั ้นเร ียน การมีส ่วนร ่วม
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และผลงานด้าน
จิตอาสา 
 (๒) การมีวินัย ๒ อย่างคือ ๑.วินัยใน
การเรียน ๒.วินัยในตนเอง นิสิตมีสมุด
บันทึกการวางแผนในการเรียน การ
เขียนวิทยานิพนธ์ และการดำเนินชีวิต 
(๓) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  
(๔) ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มเคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้าง
องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร  
เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ ่งเน ้นให ้น ิส ิตม ีความร ู ้ความเข ้าใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

(๑) ประเมินด้วยการสอบ
วัดผล และ/หรือรายงาน 
(๒) ประเมินด้วยการนำเสนอ
รายงาน ในรายวิชา และ/
หรือกิจกรรมและประเมินผล 



สังคมในด้านวิชาการพระพุทธ-
ศาสนา 

กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
(๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง 
ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและนำองค์ความรู ้ที่
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(๓) ประเมินด้วยการนำเสนอ
รายงาน สารนิพนธ์ และ/
หรือวิทยานิพนธ์ 
(๔) ประเมินด้วยผลงานวิจัย
ทางวิชาการและ การพัฒนา
เผยแพร่สู่สังคมในสื่อต่างๆ 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๔) มีความสามารถในการ
สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
จากวิทยานิพนธ์ และจากสิ่งพิมพ์
หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ ในวง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ 
ๆ ที่สำคัญ โดยการบูรณาการเข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่ 

(๑) ฝ ึกทักษะการคิดว ิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอด
องค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
(๒) เน้นการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง 
และการปฏิบัติงานจริง   
(๓) เน ้นการเร ียนร ู ้ท ี ่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้  
(๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ 
และการนำเสนอผลงาน 

(๑) วัดผลจากการนำเสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน 
(๒ )  ว ัดผลการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย 
(๓) การนำเสนอผลงาน การอธิบาย 
การถามและตอบคำถาม 
(๔) การนำเสนอผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๓) สามารถแสดงภาวะผู้นำใน
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดย
หลักธรรมาภิบาล 

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เน ้นการเร ียนการสอนที ่ม ีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้
ตาม การแสดงออกถึงภาวะความ
เป็นผ ู ้นำและผู ้ตามที ่ด ี  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้ร่วมงาน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของน ิส ิตในหลายๆ ด ้าน ระหว ่าง
ก ิ จกรรมการ เ ร ี ยนการสอน เช่ น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง  
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาท
ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 



และการรับฟังความคิดเห็นผู ้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการ
ทำงานวิจัย 
(๓) ฝ ึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม แบ่งหน้าที่ความ
ร ั บผ ิ ดชอบ  ต ิ ดตามผลและ
ประสานงาน 
(๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงาน
นำเสนอแนวทางการแก้ไข 

(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การเรียนและงานที ่ได้ร ับมอบหมาย 
การนำเสนอผลงาน การทำงานวิจัย 
และการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
(๔) สังเกตความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๓) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด
แนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ 
ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
 

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

(๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิด
ใหม่ ๆ 
(๒) การทำงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ข ั ้นตอนการเข ียนรายงาน และการ
นำเสนอผลงาน 
 (๓) รายงานผล 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 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๓ -สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ 
-อภิปราย 

 
๓ 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
 

๔-๕ -วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ 
-อภิปราย 

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
 

๘ สอบกลางภาค ๓ สอบกลางภาค  

๖-๗ -เทคนิคการการตั้งชื่อ
วิทยานิพนธ์  
-วัตถุประสงค์ 
-อภิปราย 

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๘-๙ -ขอบเขตการวิจัย  
-คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
-อภิปรายผล   

๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๑๐ 
 
 

-วิจังเชิงคุณภาพ 
-วิจัยเชิงปริมาณ 
-อภิปรายผล 

๓ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๑๑ -การทบทวนวรรณกรรม  
-วิธีการดำเนินการวิจัย  

๓ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๑๒-๑๓ นิสิตเสนอรายงานกลุ่ม  ๖ -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวภิาณ,ี 
ดร. 

๑๔ -เทคนิคการบทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการ 
-อภิปรายผล 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

กิจกรรมการลงพ้ืนเพ่ือการทำ
วิจัย 
พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ ์สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๕ -จัดสัมมนาประกอบวิชา 
-สรุปและอภิปรายผล 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ ์สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๖ -นิสิตนำเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

๓ -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

 
 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

กำหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการเขียน
วิจัยทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคสนาม 

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 ปัญญาชน GREATidea ย้อนรอย MASS, ๒๕๕๗.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ(Website) 

 
        หมวดที่ 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/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
       รายวิชา           มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  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 
 

 

 


