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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
หมวดที่ 1ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

GS 5527วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

2. จ านวนหน่วยกิต   
12  หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.2 ประเภทของรายวิชา  

เป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1) รศ.บุญช่วย ศิริเกษ             2) รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม 
                                     3) ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร ์    4) อ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร ์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาต้นและปลาย  ช้ันปีท่ี 2 เป็นต้นไป 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกรายวิชา 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 
วันท่ี 27 เดือน มกราคม 2560 

 
 
 



มคอ.3 BU.......... 

2 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์วรรณกรรม เพื่อนํามาพัฒนาหัวข้อวิจัยและออกแบบการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. นักศึกษาสามารถทําวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภายใต้การให้คําปรึกษาแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย และบทความ
วิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 

4. นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบในการทํางานด้วยตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่น มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการทําวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อ กําหนดผลเรียนรู้ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กําหนด
กระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหัวข้อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และการทําวิทยานิพนธ์ให้มาตรฐานเดียวกันสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) 
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

 2.ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
Research in a topic concerning educational management 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- ไม่ม ี 540 270 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตามตารางวันท่ีกําหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และการ ให้คําปรึกษาและแนะนํา ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จํากัดเวลา 
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หมวดที4่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1) มีจิตสํานึกและปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในทางวิชาการและในการทํา
วิจัย  

 2) มีวินัย ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อตนเองและการ
ทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
วิจัยวิทยานิพนธ์ให้ประสบ
ผลสําเร็จ  

1) การสอดแทรกในกระบวนการ
สอน แนะนําและให้คําปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2) การกําหนดให้นักศึกษาทํา
แผนการทําวิทยานิพนธ์ การ
กํากับและควบคุมให้นักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ์ตามแผนงานท่ี
กําหนด  
3) การกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และต่อที่ประชุมสัมมนาของ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ประเมินพฤติกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการ
เตรียมตัว การเข้าพบอาจารย์ 
การรับผิดชอบเอาใจใส่ในงาน 
การดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด ฯลฯ 
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ์  การนําเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า การเขียน
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
บทความวิจัยที่เป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ ์

2. ความรู้  

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1) มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่
สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย
วิทยานิพนธ์ท่ีเลือกศึกษาใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2) มีความสามารถในการทําวิจัย
ในหัวข้อท่ีเลือกศึกษาใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวิธีวิจัยก่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ใหม่หรือการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ใหม่ๆได้ 
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ รวมถึงงานวิจัย
ใหม่ๆในสาขาวิชา ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในหัวข้อท่ีตนศึกษาและ

1) การสอดแทรกในกระบวนการ
สอน แนะนําและให้คําปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
2) การกําหนดให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ดําเนินการทําวิจัยตามขั้นตอน
และกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เป้าหมายและเกณฑ์
มาตรฐานของของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย  
3) การกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และต่อที่ประชุมสัมมนาของ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ประเมินพฤติกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการ
เตรียมตัว การเข้าพบอาจารย์ 
การรับผิดชอบเอาใจใส่ในงาน 
การดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด  
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ์  การนําเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า การเขียน
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
บทความวิจัยที่เป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตร 
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หรือท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กัน 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1) สามารถสังเคราะห์และ
ประเมินผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการในสาขาวิชา และ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆ โดยบูรณา
การเข้ากับความรู้เดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
2) สามารถดําเนินการวิจัยใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ในหัวข้อท่ีศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อ
ขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติ
ในทางวิชาการได้อย่างมี
นัยสําคัญ 

1) การสอดแทรกในกระบวนการ
สอน แนะนําและให้คําปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2) การกําหนดให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิเคราะห์/
สังเคราะห์วรรณกรรมและเรียบ
เรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และ
ดําเนินการทําวิจัยตามขั้นตอน
และกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เป้าหมายและเกณฑ์
มาตรฐานของของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย  
3) การกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และต่อที่ประชุมสัมมนาของ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ประเมินพฤติกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการ
เตรียมตัว การเข้าพบอาจารย์ 
การรับผิดชอบเอาใจใส่ในงาน 
การดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด ฯลฯ 
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ์ การนําเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า การเขียน
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
บทความวิจัยที่เป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตร 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 

1) มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และ
ร่วมกับผู้อื่นในการเสนอแนะ 
อภิปรายปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์  
2)มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ การวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานระดับสูง 

1) การสอดแทรกในกระบวนการ
สอน แนะนําและให้คําปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2) การกําหนดให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ดําเนินการทําวิจัยตามขั้นตอน
และกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เป้าหมายและเกณฑ์
มาตรฐานของของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย  

1) ประเมินพฤติกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการ
เตรียมตัว การเข้าพบอาจารย์ 
การรับผิดชอบเอาใจใส่ในงาน 
การดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด ฯลฯ 
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ์  การนําเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า การเขียน
วิทยานิพนธ์ และการเขียน
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3) การกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และต่อที่ประชุมสัมมนาของ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

บทความวิจัยที่เป็นผลมาจาก
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตร 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1) มีความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน หรือปัญหาทาง
วิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่นได้ 

1) การกําหนดให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ดําเนินการทําวิจัยตามขั้นตอน
และกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เป้าหมายและเกณฑ์
มาตรฐานของของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย  
2)การกําหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้า และการทําผลงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ รายงานการ
วิจัย บทความวิจัย โปสเตอร์ ฯลฯ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินพฤติกรรมการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการ
เตรียมตัว การเข้าพบอาจารย์ 
การรับผิดชอบเอาใจใส่ในงาน 
การดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด ฯลฯ 
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ์  การนําเสนอ
ผลงานด้วยปากเปล่า และผลงาน
การจัดผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 





มคอ.3 GS5427 วทิยานิพนธ์ 

2/2559 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1.แผนการสอน 
แผนการสอน(ท าวิทยานิพนธ์ 3 ภาคการศึกษา รวม 540 ชม.) 

สัปดาห ์
ที ่

หน่วย บท และห้วข้อ จ านวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

   บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5       
1-15 1. ค้นความเอกสารที่

เกี่ยวข้องจนสามารถ
หาหัวข้อวิทยานิพนธ์
ได ้

 

- 45 ●๐ ๐



๐ ● -นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการ 
และวิธีการทําวิทยานิพนธ์ ความ
คาดหวังและเกณฑ์/วิธีประเมิน  
ผลการเรียน 
-นักศึกษารู้และเข้าใจวินัย 
มารยาท และข้อควรปฏิบัติใน  
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
การทําวิทยานิพนธ ์
-นักศึกษารู้และเข้าใจจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการทําวิจัย  
-นักศึกษาสามารถค้นคว้า  
วิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
-นักศึกษาสามารถเรียบเรียง
ส่วน”บทนํา” ของเค้า
โครงงานวิจัย 

-การสนทนาการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการช้ีแนะให้
คําปรึกษา การ
มอบหมายงานให้
ดําเนินการ 
-การให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งความรู้
วิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรม 
-การให้นักศึกษาเรียบ
เรียง “บทนํา” ของเค้า
โครงงานวิจัย  

-คู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะ 
-ประกาศ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 

-ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
ทํางาน  
-ประเมินความรู้
ความเข้าใจในขณะ
ให้คําปรึกษา 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีมอบ 
หมายให้ทําตาม
เกณฑ์กําหนด 

รศ.ดร.พิมพ์อร 
สดเอี่ยม 
รศ.บุญช่วย ศิริ
เกษ 
ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศรจันทร์                             
อ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ 

        

 
 



มคอ.3 BU.......... 

2 
 

 
แผนการสอน(ต่อ) 

สัปดาห ์
ที ่

หน่วย บท และห้วข้อ จ านวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

   บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5       
1-15 2. เรียบเรียงเค้าโครง

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

- 45 ●●●●● -นักศึกษาสามารถค้นคว้า
วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประมวลความรู้
นํามาเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็น
ระบบ และมีการอ้างอิงตามหลัก
วิชาการ 
-นักศึกษาสามารถออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจัย และกําหนด
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย 

-การสนทนาการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการช้ีแนะให้
คําปรึกษา การ
มอบหมายงานให้
ดําเนินการ 
-การให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งความรู้
วิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรม 
-การให้นักศึกษาจัดทํา
เค้าโครงวิทยานิพนธ ์
-การจัดสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ ์
-การนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาของหลักสูตร 

-โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิต ิ
-ตัวอย่างเครื่องมือ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

-ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
ทํางาน  
-ประเมินความรู้
ความเข้าใจในขณะ
ให้คําปรึกษา 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีมอบ 
หมายให้ทํา(เค้า
โครงวิทยานิพนธ์
ได้รับการอนุมัติ) 

รศ.ดร.พิมพ์อร 
สดเอี่ยม 
รศ.บุญช่วย ศิริ
เกษ 
ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศรจันทร์                             
อ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ 

1-15 3. สอบเค้าโครงผ่านและ
ส่งเค้าโครงต่อคณบดี
เพื่อขออนุมัติ 

 
 

- 90 ●●●●● -นักศึกษาสามารถพัฒนาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และได้รับการอนุมัติ
จากคณะ 
-นักศึกษาปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ทําวิจัย  
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แผนการสอน(ต่อ) 

สัปดาห ์
ที ่

หน่วย บท และห้วข้อ จ านวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน 

วิธีการประเมิน 
อาจารย์ผู้สอน 

   บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5       
1-15 4. เขียนวิทยานิพนธ์บทที่ 

1, 2 และ 3 เสร็จ
สมบูรณ ์

 

- 45 ●●●●● -นักศึกษาสามารถพัฒนาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และได้รับการอนุมัติ
จากคณะ 
-นักศึกษาปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ทําวิจัย  

-การสนทนาการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการช้ีแนะให้
คําปรึกษา การมอบ 
หมายงานให้ดําเนินการ 
-การให้นักศึกษาพัฒนา
เครื่องมือ เก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลตาม
กรอบท่ีกําหนด 
-การให้นักศึกษาเรียบ
เรียง “ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล”  
-การนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาของหลักสูตร 

  รศ.ดร.พิมพ์อร 
สดเอี่ยม 
รศ.บุญช่วย ศิริ
เกษ 
ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศรจันทร์                             
อ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ 

1-15 5. สร้างเครื่องมือวิจัย 
 

- 90      -นักศึกษาสามารถพัฒนาและ
ทดสอบเครื่องมือวิจัยท่ีถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และวัตถุประสงค์การวิจัย 

1-15 6. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

- 45      -นักศึกษามีประสบการณ์และ
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ได้ตามวัตถุประสงค ์

1-15 7. วิเคราะห์ข้อมูล 
 

- 90      -นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยที่
กําหนดได้อย่างถูกต้อง แม่นตรง 
และเชื่อถือได้  
-นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะ
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ของข้อมูล และหลักวิชาการ 
 
แผนการสอน(ต่อ) 

สัปดาห ์
ที ่

หน่วย บท และห้วข้อ จ านวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน 

วิธีการประเมิน 
อาจารย์ผู้สอน 

   บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5       
1-15 8. เขียนวิทยานิพนธ์

เสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ 
- 90      -นักศึกษาสามารถเรียบเรียงสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับปัญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
-นักศึกษาสามารถจัดทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีความ
ถูกต้อง ตามมาตรฐานของ
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 
-นักศึกษาสามารถสอบผ่านการ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
-นักศึกษาสามารถเรียบเรียง
บทความวิจัย ท่ีพร้อมเพื่อการ
เผยแพร่ หรือได้รับยอมรับให้
ตีพิมพ/์เผยแพร่ในวารสารหรือ
การประชุมวิชาการตาม
มาตรฐานของสาขาวิชาและหรือ
มหาวิทยาลัย 

-การสนทนาการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการช้ีแนะให้
คําปรึกษา การมอบ 
หมายงานให้ดําเนินการ 
--การให้นักศึกษาเรียบ
เรียงรายงาน
วิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ที่มีการอ้างอิง
ถูกต้อง มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วยตามมาตรฐาน  
-การจัดสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ ์
-การแนะนํา มีส่วนร่วม
และตรวจสอบการเขียน
บทความวิจัย 

-ตัวอย่าง
วิทยานิพนธ ์
-ตัวอย่างบทความ
วิจัย 
 

 

-ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
ทํางาน  
-ประเมินความรู้
ความเข้าใจในขณะ
ให้คําปรึกษา 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีมอบ 
หมายให้ทําตาม
เกณฑ์กําหนด 
-ประเมินโดยการ
สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
-ประเมินจากการ
ยอมรับหรือได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่
บทความวิจัย 

รศ.ดร.พิมพ์อร 
สดเอี่ยม 
รศ.บุญช่วย ศิริ
เกษ 
ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศรจันทร์                             
อ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ 
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สรุปแผนการสอน - 540 ●●●●●   

 
 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ลักษณะการประเมิน 
ผลการเรียนรู*้ 

สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนหน่วยกิต หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

1.  ค้นความเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้ 

● ● ● ● ● 
 

1-15 1 1) ในแต่ละภาคเรียนให้นักศึกษา
วางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์ ได้ตามความ
เหมาะสม 

2) การประเมินผลความก้าวหน้าใน
การทําวิทยานิพนธ์ กําหนดให้
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ S ตาม
เกณฑ์กิจการเรียนรู ้

  
  

2.  เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา ● ● ● ● ● 1-15 1 

3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ ● ● ● ● ● 1-15 2 
 4.  เขียนวิทยานิพนธ์บทที่ 1, 2 และ 3 เสร็จสมบูรณ์ ● ● ● ● ● 1-15 1 
 5.  สร้างเครื่องมือวิจัย ● ● ● ● ● 1-15 2 
 6.  เก็บรวบรวมข้อมูล ● ● ● ● ● 1-15 1 
 7.  วิเคราะห์ข้อมูล ● ● ● ● ● 1-15 2 
 8.  เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ ● ● ● ● ● 1-15 2 
 รวมท้ังหมด   12 

หมายเหตุ: * เพิ่มเติมจากแบบฟอร์มเดิมและเครื่องหมาย ●  เท่ากับ การสอนและต้องประเมินผล
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 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
…………….……………….………………………..…….…………….…………………………………....…………………………..……………
..…………………………….…………………………………………………….………………………….……………………………….………… 
..…………………………….…………………………………………………………..………………….……………………………….…………… 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ..... 
2) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  คู่มือการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์. 
3) ระเบียบและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ ์

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
…..….……………….………………………..…….…………….…………………………………....…………………………..……………..…
………………………….…………………………………………………….……………………………….……………………………….………… 

..…………………………….…………………………………………………………..………………….……………………………….…………… 
 
4. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 

…………….………………………..…….…………….…………………………………....…………………………..……………..……………
……………….…………………………………………………….………………………..……………….……………………………….………… 

..…………………………….…………………………………………………………..………………….……………………………….…………… 
…………….………………………..…….…………….…………………………………....…………………………..……………..……………
……………….…………………………………………………….………………………..……………….……………………………….………… 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญของ สมศ ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน(โดยวิธีการอื่น ท่ีไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา) 
       การประเมนิการสอนเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรบัผดิชอบการนํา
ผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของอาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูลแก่
อาจารย์ผู้สอน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  
กลไกการปรับปรุงการสอน กํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าท่ีในการนําผลการประเมินการ

สอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และนําผลไปพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 
     กลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะมีการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถพัฒนาตนเองและนําความรู้มา
ปรับปรุงการสอนได้ตลอดเวลา 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  การทบทวนผลสัมฤทธ๋ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่

กําหนดสําหรับรายวิชา  
  การพิจารณาระดับคะแนนท่ีอาจารย์ทําการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ

สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ดําเนินการในระดับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ 
       การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการ
ให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การนําผลการประเมินการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการ
ปรับปรุงกระบวนการให้คําปรึกษา ให้สอดคล้องกับนักศึกษารายบุคคล การปรับปรุงกิจกรรมการให้คําปรึกษา การ
รายงานความก้าวหน้า และการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการเรียนของนักศึกษา ตามความเหมาะสม ทุก
รอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการให้คําปรึกาแต่ละคน และหรือในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดทํา 
(ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร)์ 

วันท่ี …..... เดือน ..............พ.ศ. ............ 


