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หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมการท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
 

*********************************************************************************************** 
 
1. ความเป็นมาของหลักสูตร 
 การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร            
มุ่งพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางหลักสูตร           
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งนิสิตจะต้องท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน        
ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้นิสิตสามารถท าปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  จึงได้ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมการท าปริญญานิพนธ์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 

2. หลักการของหลักสูตร 
 1. พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดและหลักการ
ท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จริยธรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท า
ปริญญานิพนธ์ และการวางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษา  
 2. สร้างความตระหนักและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับ              
การท าปริญญานิพนธ์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดและ
หลักการท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จริยธรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าปริญญานิพนธ์ วางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาของตนเอง และมีความตระหนักและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการท าปริญญานิพนธ์  
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานทางวิชาการ 
 2. เพ่ือให้นิสิตสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือให้นิสิตมีความตระหนักและมีแนวปฏิบัติของตนเองที่เป็นไปตามจริยธรรมทางวิชาการ          
ในการท าปริญญานิพนธ์  
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5. โครงสร้างของหลักสูตร 
 ล าดับที ่ หน่วยการเรียนรู ้ ระยะเวลา 

1 แนวคิดและหลักการท าปริญญานพินธ ์ 1 ช.ม. 
2 การท าปริญญานิพนธ์ใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 1 ช.ม. 

3 จริยธรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัการท าปริญญานิพนธ์ 1 ช.ม. 
4 การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพื่อส าเรจ็การศึกษา 3 ช.ม. 

  
6. การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ล าดับที ่ หน่วยการเรียนรู ้ วิธีการจัดการเรียนรู ้
1 แนวคิดและหลักการท าปริญญานพินธ ์ 1. การอภิปราย 

2. การน าเสนอ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2 การท าปริญญานิพนธ์ให้มีคณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 1. การสืบเสาะหาความรู ้
2. การลงมือปฏิบตัิจริง 
3. การน าเสนอ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3 จริยธรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัการท าปริญญานิพนธ์ 1. การสืบเสาะหาความรู ้
2. การลงมือปฏิบตัิจริง 
3. การน าเสนอ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4 การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพื่อส าเรจ็การศึกษา 1. การลงมือปฏิบตัิจริง 
2. การน าเสนอ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
7. การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการท าปรญิญานิพนธ์ 
   ที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวชิาการ 

1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถามในช้ันเรียน 
3. การตรวจบทปฏบิัติการ 

2. เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเองได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  
 

1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถามในช้ันเรียน 
3. การตรวจบทปฏบิัติการ 

3. เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักและมีแนวปฏิบตัิของตนเองที่เป็นไปตาม 
   จริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ ์

1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถามในช้ันเรียน 
3. การตรวจบทปฏบิัติการ 
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แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง แนวคิดและหลักการท าปริญญานิพนธ์ 

 
1.  ผลการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดในการท าปริญญานิพนธ์ 
หลักการท าปริญญานิพนธ์ และมีความตระหนักในการท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน            
ทางวิชาการ 
 
2.  สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดการท าปริญญานิพนธ์             
และหลักการท าปริญญานิพนธ์ได้  
 2. ผู้ เ รี ยนมีความตระหนักในความส าคัญของการ ท าปริญญานิพนธ์ ให้มีคุณภาพ             
และมาตรฐานทางวิชาการ 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนร่วมกันศึกษาปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ตามที่ก าหนดให้) แล้วร่วมกันอภิปราย 
ในประเด็นความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ และหลักการท าปริญญา
นิพนธ์ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 และ 2) 

แนวคิดและหลักการ 
ท าปริญญานิพนธ์ 

แนวคิดเกี่ยวกับ 
ท าปริญญานิพนธ์ 

หลักการ 
ท าปริญญานิพนธ์ 

ความส าคญัของ 
ปริญญานิพนธ ์

ความตระหนัก 
ในท าปริญญานิพนธ์ 



4 
 

 2. ผู้ เรียนร่วมกันน าเสนอผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ตอบสนอง
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 และ 2) 
 3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิด
เกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์และหลักการท าปริญญานิพนธ์ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1       
และ 2) 
 
5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
 2. บทปฏิบัติการที่ 1 การวิเคราะห์ความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดเกี่ยวกับ            
การท าปริญญานิพนธ์ และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
 
6.  การประเมินผลการเรียนรู้  (เน้น assessment for learning) 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ ์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย 
   ความส าคัญของปรญิญา 
   นิพนธ์ แนวคิดการท า 
   ปริญญานิพนธ์ และหลักการ 
   ท าปริญญานิพนธ์ได ้
 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 1 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความรู้ความเข้าใจ 
ในความส าคญัของ
ปริญญานิพนธ์  
แนวคิดในการท า
ปริญญานิพนธ์  
 
 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 1  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนมีความตระหนัก 
    ในความส าคัญของการท า 
    ปริญญานิพนธ์ให้มีคณุภาพ 
    และมาตรฐานทางวิชาการ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 1 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความตระหนัก 
ในความส าคญัของ 
การท าปริญญานิพนธ์ 
 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 1  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 
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บทปฏิบัติการที่ 1 (งานกลุ่ม) 
เรื่อง การวิเคราะห์ความส าคัญของปริญญานิพนธ์  

แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ และหลักการท าปริญญานิพนธ์ 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
 1. ร่วมกันศึกษาปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ตามที่ก าหนดให้) แล้วร่วมกันอภิปราย              
ในประเด็นความส าคัญของปริญญานิพนธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ และหลักการท าปริญญา
นิพนธ์ (20 นาที) 
 2. ร่วมกันน าเสนอผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (20 นาที) 
 3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ (20 นาที) 
  3.1 ความส าคัญของปริญญานิพนธ์  
  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์  
  3.3 หลักการท าปริญญานิพนธ์  
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บันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 1 (งานกลุ่ม) 
เรื่อง การวิเคราะห์ความส าคัญของปริญญานิพนธ์  

แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ และหลักการท าปริญญานิพนธ์ 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 1  โดยใช้แบบบันทึกต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ที่ศึกษา 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
 

2. ชื่อนักวิจัย 
    ............................................................................................................................. ................................... 
 

3. สรุปสาระส าคัญของปริญญานิพนธ์ที่ศึกษา 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................... 
 

4. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
    4.1 ความส าคัญของปริญญานิพนธ์  
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
 
    4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์  
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ................................................................. ...............................................................................................  
 
    4.3 หลักการท าปริญญานิพนธ์  
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของปริญญานิพนธ์  

แนวคิดในการท าปริญญานิพนธ์ หลักการท าปริญญานิพนธ์  
(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 1 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายความส าคัญ แนวคิด และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายความส าคัญ แนวคิด และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้อง (ดีมาก)  
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายความส าคัญ แนวคิด และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายความส าคัญ แนวคิด และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายความส าคัญ แนวคิด และหลักการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้สอน (ปรับปรุง) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ความตระหนักในความส าคัญของการท าปริญญานิพนธ์ 

(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 1 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ 
   และมีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ (ดีมาก)  
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   การเรียนรู้ตามท่ีก าหนด (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดเมื่อได้รับค าแนะน าจากผู้สอน (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
   การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดเมื่อผู้สอนใช้การก ากับอย่างใกล้ชิด (ปรับปรุง) 
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แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การท าปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
1.  ผลการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์          
มีกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  
 
2.  สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการท าปริญญานิพนธ์ได้ 
 2. ผู้ เ รี ยนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพ              
และมาตรฐานทางวิชาการได้ 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนร่วมกันสืบค้นและวิเคราะห์ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการท า
ปริญญานิพนธ์ ที่สอดคล้องกับแบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการของการท าปริญญานิพนธ์ ที่สอดคล้องกับแบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดและปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2) 

การท าปริญญานิพนธ์ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท าปริญญานิพนธ์ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

การท าปริญญานิพนธ์ 
ตามแบบแผนของมหาวิทยาลยั 

คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
ของการท าปริญญานิพนธ์ 
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 3. ผู้เรียนน าเสนอกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 และ 2) 
 
5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. คู่มือการท าปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. บทปฏิบัติการที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์การท าให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
 
6.  การประเมินผลการเรียนรู้  (เน้น assessment for learning) 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ ์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย   
   คุณภาพและมาตรฐาน 
   ทางวิชาการของการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามารถอธิบาย   
คุณภาพและมาตรฐาน 
ทางวิชาการของการ 
ท าปริญญานิพนธ์ 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 2  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนสามารถก าหนด 
   กลยุทธ์การท าปริญญา 
   นิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กลยุทธ์การท า 
ปริญญานิพนธ์ 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 2  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 
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บทปฏิบัติการที่ 2 (งานเดี่ยว) 
เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์การท าให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
 1. ร่วมกันสืบค้นและวิเคราะห์ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการท า          
ปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับแบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ (20 นาที) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการของการท าปริญญานิพนธ์ ที่สอดคล้องกับแบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดและปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (20 นาที) 
 3. น าเสนอกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
(20 นาที) 
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บันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 2 (งานกลุ่ม) 
เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์การท าให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 2  โดยใช้แบบบันทึกต่อไปนี้ 
 

1. ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการท าปริญญานิพนธ์ 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    .............................................................................................................................................. .................. 
    ............................................................................................................ .................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
 

2. กลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................ ........................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ......................................................................................... ....................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................................ .................... 
    .......................................................................................................... ...................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
 

3. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ ์
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................................................ .... 
    .......................................................................................................................... ...................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ................................................................................................................................................................  
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ความสามารถอธิบายคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการท าปริญญานิพนธ์ 

(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2) 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 2 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของการท าปริญญานิพนธ์  
   ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของการท าปริญญานิพนธ์ 
   ได้อย่างถูกต้อง (ดีมาก)  
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของการท าปริญญานิพนธ์ 
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของการท าปริญญานิพนธ์ 
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของการท าปริญญานิพนธ์ 
   ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้สอน (ปรับปรุง) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
กลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ 

(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2) 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 2 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มว่าจะน าไปสู่การท าปริญญานิพนธ์ 
   ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ (ดีเยี่ยม)  
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   และมีแนวโน้มว่าจะน าไปสู่การท าปริญญานิพนธ์ทีม่ีคุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการ (ดีมาก)   
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ (critical point) 
   และมีแนวโน้มว่าจะน าไปสู่การท าปริญญานิพนธ์ 
   ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ (ดี)  
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 
   และมีแนวโน้มว่าจะน าไปสู่การท าปริญญานิพนธ์ 
   ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข (ปรับปรุง) 
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แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง จริยธรรมในการท าปริญญานิพนธ์ 

 
1.  ผลการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์ Plagiarism และ
มีกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
 
2.  สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์ได ้
 2. ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ 
ของตนเอง และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List ได ้
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนร่วมกันสืบค้นและวิเคราะห์สาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า         
ปริญญานิพนธ์ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์
ของตนเอง (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2)  
 3. ผู้เรียนน าเสนอกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List (ตอบสนองจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ 1 และ 2) 

จริยธรรมทางวิชาการ 
ในการท าปริญญา

นิพนธ ์

Plagiarism Beall’s List 
2016 

จริยธรรมทางวิชาการ 
ในการท าปริญญานิพนธ์ 
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5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสาร online เกี่ยวกับปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ 
 2. บทปฏิบัติการที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญา
นิพนธ์ และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List 
 
6.  การประเมินผลการเรียนรู้  (เน้น assessment for learning) 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ ์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย 
   สาระส าคัญของจริยธรรม 
   ทางวิชาการในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 3 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การอธิบายสาระ 
ส าคัญของจริยธรรม 
ทางวิชาการในการ 
ท าปริญญานิพนธ์ 
 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 3  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนสามารถก าหนด 
   กลยุทธ์การป้องกันปัญหา  
   Plagiarism ในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   และวางแผนการแผยแพร่    
   บทความวิจัยในวารสาร 
   ที่ไม่อยู่ใน Beall’s List ได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 3 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กลยุทธ์การป้องกัน 
ปัญหา Plagiarism  
ในการท า 
ปริญญานิพนธ์ 
ของตนเอง 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 3  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 
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บทปฏิบัติการที่ 3 (งานเดี่ยว) 
เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ 

และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List 
 
 

ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
 1. ร่วมกันสืบค้นและวิเคราะห์สาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์ 
(20 นาที) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์
ของตนเอง และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List (20 นาที) 
 3. ผู้เรียนน าเสนอกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง  
และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List  (20 นาที) 
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บันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 3 (งานเดี่ยว) 
เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ 

และวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List 
 

ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 3  โดยใช้แบบบันทึกต่อไปนี้ 
 

1. สรุปสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์ 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    .............................................................................................................................................................. .. 
    ............................................................................................................................ .................................... 
 

2. กลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    .............................................................................................................................................. .................. 
    ............................................................................................................ .................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
 

3. แผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List      
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    .............................................................................................................................................. .................. 
    ............................................................................................................ .................................................... 
 

4. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหา Plagiarism  
    ในการท าปริญญานิพนธ์ 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    ........................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................... 
    .............................................................................................................................................. .................. 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
การอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท าปริญญานิพนธ์ 

 (ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3) 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 3 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า 
  ปริญญานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง (ดีมาก)  
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน (พอใช้)  
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนอธิบายสาระส าคัญของจริยธรรมทางวิชาการในการท า 
   ปริญญานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้สอน (ปรับปรุง) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
การป้องกันปัญหา Plagiarism ในการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 

และการวางแผนการแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s List 
(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3) 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 3 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ของตนเอง 
   อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดปัญหา Plagiarism  
   หรือแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ของตนเอง 
   และมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดปัญหา Plagiarism  
   หรือแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List  (ดีมาก)    
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ (critical point) 
   และมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดปัญหา Plagiarism  
   หรือแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหา Plagiarism ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ  
   และมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดปัญหา Plagiarism  
   หรือแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List  (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ  
   ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา Plagiarism  
   หรือแผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List  (ปรับปรุง) 
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แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

 
1.  ผลการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
 
2.  สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกก าหนดการเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ตามปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเองที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการของปริญญานิพนธ์ได ้
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนร่วมกันสืบค้นปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ และระบุก าหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการท าปริญญานิพนธ์ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง ตามปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2) 
 3. ผู้เรียนน าเสนอแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง (ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 
และ 2) 

การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษา 

หลักการวางแผน 
การท าปริญญานิพนธ์ 

การวางแผน 
การท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 

ก าหนดเวลาเกี่ยวกับ 
การท าปริญญานิพนธ์ 
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5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. บทปฏิบัติการที่ 4 การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 
 
6.  การประเมินผลการเรียนรู้  (เน้น assessment for learning) 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ ์
1. ผู้เรียนสามารถระบุ 
   ก าหนดการเกี่ยวกับการท า 
   ปริญญานิพนธ์ตามปฏิทิน 
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ศรีนครินทรวิโรฒได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 4 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนการท า 
ปริญญานิพนธ์ 
 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 4  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนสามารถวางแผน 
   การท าปริญญานิพนธ์ 
   ของตนเองที่น าไปสู่คุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการ 
   ของปริญญานิพนธ์ได้ 

1. การสังเกต 
    พฤติกรรมผู้เรียน 
2. การสอบถาม 
    ในช้ันเรียน 
3. การตรวจ 
   บทปฏิบัติการที่ 4 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนการท า 
ปริญญานิพนธ์ 
 

1. ผู้เรียน 
2. บทปฏิบัติการที่ 4  

ระดับ 
ดมีาก 
ขึ้นไป 
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บทปฏิบัติการที่ 4 (งานเดี่ยว) 
เรื่อง การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
 1. ผู้เรียนร่วมกันสืบค้นปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ และระบุก าหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการท าปริญญานิพนธ์ (20 นาที) 
 2. ผู้เรียนแต่ละคนวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง ตามปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 นาที) 
 3. ผู้เรียนน าเสนอแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง (40 นาที) 
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บันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 4 (งานเดี่ยว) 
เรื่อง การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติบทปฏิบัติการที่ 4  โดยใช้แบบบันทึกต่อไปนี้ 
 

แบบบันทึกแผนการท าปริญญานิพนธ์ 
 

ค าชี้แจง  โปรดวิเคราะห์วางแผนการท าปริญญานิพนธ์ต่อไปจากนี้ของตนเอง โดยท าเครื่องหมาย   
   ลงในช่องระยะเวลาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

พัฒนา Concept paper                  

น าเสนอ Concept paper                  

พัฒนาเค้าโครง                  

น าเสนอเค้าโครง                  

สร้างเครื่องมือ                  

เก็บข้อมูล                  

วิเคราะห์ข้อมูล                  

เขียนรายงาน                  

สอบปากเปล่า                  

ตรวจบทคัดย่อ Eng                  

ส่งตรวจรูปแบบ                  

ส่งเล่มสมบรูณ ์                  

ส่งบทความวิจัย                  
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เกณฑ์การให้คะแนน  
การวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 

(ใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4) 
 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนในชั้นเรียน และตรวจสอบ 
  บทปฏิบัติการที่ 4 ของผู้เรียน แล้วใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ในการประเมิน 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ใหร้ะดับ    5 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   ได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นไปได้ที่จะท าปริญญานิพนธ์ 
   ที่มคีุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการภายในเวลาที่ได้ก าหนดไว้ (ดีเยี่ยม) 
ใหร้ะดับ    4 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   ได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นไปได้ที่จะท าปริญญานิพนธ์ 
   ที่มคีุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ (ดีมาก)    
ใหร้ะดับ    3 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ (critical point) 
   และมีความเป็นไปได้ที่จะท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการ (ดี) 
ใหร้ะดับ    2 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ  
   และมีความเป็นไปได้ที่จะท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการ (พอใช้) 
ใหร้ะดับ    1 คะแนน เมื่อ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ของตนเอง 
   โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ  
   และมีความเป็นไปได้ที่จะท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
   และมาตรฐานทางวิชาการ (ปรับปรุง) 
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11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา  จามจุรี   กรรมการ 
12.  อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศีล   กรรมการ 
13.  อาจารย์ ดร.จิตรา   ดุษฎีเมธา   กรรมการ 
14.  อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด    กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 


