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การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก วิทยานิพนธ์
และแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท าหน้ าที่ ให้
คาปรึกษา กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาซึ่งมีหลายขั้นตอน ดังนั้น การ
วางระบบและกระบวนการในการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนั กศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และสาเร็จการศึกษาตามแผนที่กาหนด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตรทั้งแผน ก
และแผน ข จึงตระหนักถึงความสาคัญในการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องนี้แก่คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรม
การสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “กระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ” วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ จกนก เอื้ อวงศ์ สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ มาถ่ า ยทอดความรู้ แ ละร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและบัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่าจาก
3 หลักสูตรคือ นายสมชาติ เศรษฐวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
นางสาวรุ่งนภา วรรณะศิริสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข ) และนางสาวชุติมา
สุทธิประภา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล)
สาระความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จในการวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3) ปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ 4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รายละเอียดในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้
1. กระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รับนักศึกษารุ่นละ 20 คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะมี
ลั กษณะใกล้ เคี ยงกั น หรื อพื้ น ฐานไม่ ต่ างกั น มาก จะแตกต่ างจากทางสาขาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพที่ มี
หลากหลายของนั กศึกษาพอสมควร สาขาวิชาพยายามส่ งเสริมให้ นักศึกษาท าวิท ยานิพนธ์มากกว่า
การศึกษาค้นคว้าอิสระ จึงมีนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์เกือบทั้งหมด
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 วัน ในช่วงปฐมนิเทศจะมีการบรรยายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 1- 4
ว่า ในแต่ละขั้นตอนนักศึกษาจะต้องทาอะไรบ้าง และเมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอน นักศึกษาจะต้องมีผลงาน
ตามที่กาหนด โดยจะมีการตัดสินผลสอบตามเกณฑ์ ได้แก่
- วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 กระบวนการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การก าหนดหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ และการออกแบบการ
วิจัยในการทาวิทยานิพนธ์ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
- วิท ยานิ พ นธ์ 2 การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ เพื่ อการท าวิท ยานิ พ นธ์ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ
- วิทยานิพนธ์ 3 การนาเสนอผลของข้อมูลการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
- วิทยานิพนธ์ 4 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ การสอบปกป้อง การ
ปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละชุดวิชาจะชี้แนะให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของชุดวิชา
นั้น ๆ กับการทาวิทยานิพนธ์ และมีรุ่นพี่มาช่วยแนะนาเกี่ยวกับการเรียนและการทาวิทยานิพนธ์ด้วย
จะมีรุ่นพี่มาแนะนารุ่นน้องและมีประธานหลักสูตรมาอธิบาย
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชื่อมโยงสัมพันธ์ชุดวิชากับการทาวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชื่อมโยงสัมพันธ์ชุดวิชากับการทาวิทยานิพนธ์
ชุดวิชาแรกๆ จะมีวิชาที่เชื่อมโยงการวิจัยให้นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนกันและหาแหล่งในการทาวิจัย มีชุดวิชานานาชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ไปค้นคว้า ให้
นักศึกษาเรียนชุดวิชาวิจัยในภาคปลาย ปีที่ 1 โดยมีทารายงาน 8 ฉบับ ตั้งแต่การเขียน proposal แล้ว
ให้นาเสนอ ส่วนในภาคต้นปีที่ 2 ให้เริ่มมีการทา วพ.1 และภาคปลายปีที่ 2 ให้มีการทา วพ.2

สาขาวิชาพยายามส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จภายใน 3 ภาคการศึกษา
โดยมีมาตรการดังนี้
1)

จั ด ท า e learning ชุ ด วิช าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี ก ารรวบรวมสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
วิธีก ารเขีย นบรรณานุ ก รมและแบบฟอร์ม ต่ าง ๆ พร้อ มทั้ ง รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ปรึก ษา
วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล จัดช่องทางให้นักศึกษาส่งงานตามที่กาหนด
และตัดสินผลสอบใน e learning
การจัดการเรียนการสอน วพ . IS แบบ e-leaning

จะทาให้สามารถตรวจสอบได้ว่า นักศึกษามีงานส่งหรือไม่ หากนักศึกษาไม่เข้าไปเรียนจะไม่ออก
เกรดให้ และอาจารย์แต่ละคนสามารถเข้าไปดูนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาคนอื่นๆ ช่วยกัน
และให้ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งจะทาให้ช่วยควบคุมคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2) จัดทาตารางแผนการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ โดย ให้นักศึกษาทาแผนการทางาน
วิทยานิพนธ์ 2 ช่วง คือ 1) แผนก่อนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และ 2) แผนหลังสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนทาวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่

กาหนด โดยระบุเงื่อนไขการออกเกรดในการทาวิทยานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอน (วพ.1- วพ.
4) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

มีการใช้งบบริการสังคมมาจัดการเรียนเสริมให้กับนักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนบทความวิจัย ในช่วงปิดภาคระหว่าง วพ.2-3 แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาจัดในช่วง วพ.3 และ วพ. 4
ให้นักศึกษาจะมาเจอกันเป็นรุ่น เทอมละ 1 ครั้ง เพื่อนาเสนอความก้าวหน้า
5) การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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- ก าหนดภาระงานไม่ เกิ น เกณฑ์ (ส่ งเกรดแล้ ว ) ภาคการศึ ก ษาละไม่ เกิ น 1/10 รวม
นักศึกษาปริญญาเอก
- วพ 1-3 เป็นอาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์หลัก/ ร่วม
- วพ 4 นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว/เขียนบทที่ 4
6) ระบบมาตรฐานการควบคุมวิทยานิพนธ์
- หลักสูตรมีระบบมาตรฐานตามระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
- มี ก ารใช้ e-learning เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น ประโยชน์ ในการท า
วิทยานิพนธ์ และเป็นที่ส่งงานของนักศึกษา
- อยู่ ระหว่างพัฒ นาฐานข้อมูล เพื่อรองรับงานวิทยานิพนธ์ด้านส่งเสริมและพัฒ นาการ
เกษตรเพื่อการเผยแพร่และสืบค้น
- จัดระบบกากับดูแลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์: มีกระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระดังนี้
1) จัดชุดวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว้ในภาคการศึกษาแรก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการดูแล
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้นักศึกษาจบได้เร็ว เพราะนักศึกษาที่มีประเด็นวิจัยสามารถขอคาปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ ในการสัมมนาเข้มได้ให้นักศึกษามานาเสนองานวิจัยที่ต้องการ
ทาให้ อาจารย์ ที่ป รึกษาทางวิช าการฟังตั้งแต่เทอมแรก เพื่ อให้เขาได้พัฒนางานของเขาได้เร็วขึ้น
ต่อจากนั้น จะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ เชี่ยวชาญใน
หัวข้อนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีจุดอ่อนคือ นักศึกษาอาจยังมองไม่ออก
2) จัดให้มีการสอนการใช้โปรแกรม SPSS ในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
3) สิ่งที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ยังไม่ได้ทาแต่จะทาในอนาคตคือ วพ.4 จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
4) จัดนักศึกษาให้มาสัมมนา วพ.ประมาณ 2 วันต่อครั้ง โดย วพ.1 แยกจาก วพ.2 แต่ วพ.3 และ 4
จะรวมกัน
5) วพ.1-4 จะปฐมนิเทศก่อน และเพิ่มการเขียนบทความวิชาการในวพ. 4
2. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณ ฑิต จากทั้งสามหลั กสู ตร ได้เสนอความเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จ ในการวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ สรุปได้ดังนี้
2.1 ตัวนักศึกษาเอง: มีปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่
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- การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อผลักดันตนเองให้เรียนจบภายในกาหนดเวลา
- มีประเด็นวิจัยที่สนใจและมีความพร้อมในการทาวิจัยในประเด็นนั้นอยู่แล้ว เช่น กรณีหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) หากนักศึกษาทางานเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมย่อมจะเอื้อต่อการทาวิทยานิพนธ์ มากเพราะมี
ประสบการณ์และเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี มีความพร้อมใน
การจัดหาข้อมูลต่างๆ ที่นามาใช้ในการเรียนและการทารายงานต่าง ๆ ทั้งยังสามารถต่อยอด
ในการนามาทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วย
- มี ค วามมุ่ งมั่ น ตลอดเวลา กาหนดแผนงานและตั้ งวั ต ถุป ระสงค์ ในแต่ ล ะวัน ว่ า งานจะต้ อ งมี
ความก้าวหน้าเท่าใด และพยายามดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
- มีการเข้าฝึกอบรม/ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้โปรแกรมทางสถิติ การเขียนบทความ
ทางวิชาการ/บทความวิจัย เป็นต้น
- ปัจจัยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น หากเป็นโสด จะสะดวกในการเรียนมากกว่าคนที่มีครอบครัว เพราะ
สามารถจะทุ่มเทในการเรียนได้มากกว่าคนที่มีครอบครัว
2.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา: มี บ ทบาทในการให้ ค าปรึ ก ษา ดู แ ลและติ ด ตามการท าวิทยานิ พนธ์ ทั้ งนี้
นักศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเตรียมความพร้อมในการมาพบอาจารย์แต่ละครั้ง รวมทั้งการ
ส่งงานตามกาหนด
2.3 เครือข่ายนักศึกษา: ทั้งเครือข่ายระดับภาคที่มีพื้นที่ใกล้กัน และเครือข่ายนักศึกษาที่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนเดียวกัน ซึ่งมีบทบาทสาคัญที่ช่วยกระตุ้น ติดตามงานการทาวิทยานิพนธ์
ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม เฟซบุ๊ก ฯลฯ ทั้งนี้ กลุ่มเพื่อนๆ ของนักศึกษาจะมี
ส่วนช่วยในด้านการเรียนอย่างมาก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเรียน การสอบ รวมทั้งแนวทาง
การการท าวิท ยานิ พ นธ์ การศึ กษาค้ นคว้าอิส ระ เพราะเพื่ อนบางคนมีป ระสบการณ์ ที่ ผ่ านมา
สามารถช่วยแนะนาได้
3. ปัญหาและอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตจากสามหลักสูตรได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ สรุปได้ดังนี้
3.1 ตัวนักศึกษาเอง: มีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่
- ปัญหาเรื่องครอบครัวของนักศึกษา เช่น การเจ็บป่วย ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา
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- ปัญหาเรื่องงานที่ทาอยู่ที่ต้องรับผิดชอบมาก หรือมีงานเร่งด่วน ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การทารายงาน การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องมีวินัย และบริหารงาน การเรียน
และชีวิตให้สมดุล
- นักศึกษาขาดหัวข้อเรื่องที่จะค้นคว้าทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทาให้เกิดความ
ท้อแท้ในการเรียนเพื่อให้จบ
- การเปลี่ยนหัวข้อ ลังเล ทาให้ไม่สามารถเรียนจบภายในกาหนดเวลา
- นักศึกษาไม่ได้ดาเนินการส่งงานหรือรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิ สระให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่กาหนด เมื่อเวลาล่วงเลยไปทาให้เป็นปัญหาของ
นักศึกษาที่ไม่กล้ารายงานอาจารย์เรื่องความก้าวหน้า และปล่อยเวลาล่วงเลยไป จนอาจารย์
ที่ปรึกษาไม่สามารถติดตามได้
- การให้เกรดวพ. นักศึกษาบางคนไม่ก้าวหน้า แต่ผ่าน ในขณะที่ตนก้าวหน้ากว่าแต่ไม่ผ่าน ซึ่งขึ้นอยู
กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของแต่ละคน
- การบริ ห ารเวลาของนั ก ศึ ก ษาไม่ ดี พ อท าให้ ก ารวางแผนการเรีย น การท ารายงาน การพบ
อาจารย์เพื่อขอคาแนะนาและการส่งงานไม่เป็นตามแผน ทาให้ขาดความก้าวหน้าของผลงานที่
ต้องนาส่งอาจารย์
- นักศึกษาขาดความเข้าใจเรื่องการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มต่างๆ และขั้นตอนในการจะทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทาไม่สามารถวางแผนการเรียนให้จบได้
3.2 แหล่งข้อมูล: นักศึกษาขาดแหล่งที่จะเก็บข้อมูลเพื่อประกอบในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เพราะหน่วยงานบางแห่งจะสงวนสิทธิ์ห้ามนาข้อมูลออกเผยแพร่สู่ภายนอกทาให้
นั กศึกษาที่ทางานอยู่ในสถานประกอบการนั้นจะไม่สามารถหาข้อมูล ที่จะทาวิทยานิพนธ์ห รือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ ประเด็นนี้เป็นปัญหาหลักที่ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่จะพบ เพราะจะหา
ข้อมูลจากสถานประกอบการอื่นก็ลาบาก
3.3 ระบบการจัดการเรียนการสอน: ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่
1) ปัญหาเรื่องแผนการดาเนินงานในการกาหนดการอนุมัติหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา บางครั้งมีความล่าช้า
2) นักศึกษาขาดผู้แนะนาในการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะค้นคว้าทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่เหมาะสมกับงานที่ทา แหล่งที่จะจัดหาข้อมูลและวิธีทางาน ทาให้ไม่สามารถกาหนด
เป้าหมายในการเรียน เกิดความท้อแท้ในการเรียนเพื่อให้จบการศึกษา
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3) การท าวิท ยานิ พ นธ์ห รื อการศึ ก ษาค้ น คว้าอิ ส ระในบางกรณี จะต้ อ งหาผู้ ช านาญการจาก
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบรายละเอียดหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เรื่องนี้ก็อาจจะเป็น
อุปสรรคของนักศึกษากรณีที่หาผู้ชานาญการในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้
4) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทาให้การทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระล่าช้า
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
4.1 ให้มีการแนะนาขั้นตอนในกรณีที่นักศึ กษาจะขอเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผน ก มาเป็นแผน ข
เพราะมีปั ญ หาที่ ต้ องเรี ย นเพิ่ มอีก 1 วิช าและจะเปิ ด สอนในภาคปลาย และแนวทางการสอบ
ประมวลของแผน ข เพื่อจะช่วยในการวางแผนการเรียนของนักศึกษากรรีที่จะต้องการเปลี่ยน
แผนการเรียน
4.2 ให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและการใช้แบบฟอร์ม
ต่างๆ และวิธีการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจและลดความ
ผิดพลาดในการจัดทาเอกสารให้ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขเอกสารต่างๆ
4.3 การกาหนดระยะเวลาในส่งรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจจะต้องมีการกาหนดวิธีพิจารณาให้ชัดเจน ในเรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้
ผ่ านเกณฑ์ การทาวิท ยานิ พ นธ์ 1-4 หรือการศึก ษาค้นคว้าอิส ระ ในการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาและมีแนวทางทีช่ ัดเจนในการพิจารณาให้ผ่านแต่ละขั้นตอน
4.4 มี ห นั งสื อ แจ้ งไปยั งนั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นให้ ม าพบเพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสิ่งที่นักศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไข เป็น
การช่วยให้นักศึกษาสามารถจะจบการศึกษาได้ตามกาหนด
4.5 การตั้งหัวข้อต้องมาจากสิ่งทีสนใจ ตั้งแต่เรียนทฤษฏี มีทุนและทรัพยากรเดิมอยู่แล้ว และเป็นหัวข้อที่
ผ่านการเห็นชอบจากที่ปรึกษา
4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม คอยจี้ และมีเวลาให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นทั้งครูภาษาไทย
และครูภาษาอังกฤษ
4.7 อยากให้อาจารย์เลือกนักศึกษามากว่า ถ้าอาจารย์ไม่ถนัดในเรื่องที่นักศึกษาอยากทา อาจารย์อาจจะ
ลาบากใจ
บทเรียนการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา จาก สกอ. ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เนื่องจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทาง สกอ.จึงได้เข้ามาตรวจประกันคุณภาพอย่างเข้มข้นเพื่อรักษา
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คุณภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาจาเป็นที่ต้องนาเสนอข้อมูลตามสภาพจริง เพื่อสะท้อน
ภาระงานของทางอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่ จานวนรับเข้า จานวนผู้ลงทะเบียน และจานวนนักศึกษาที่จบ
ซี่งจะทาให้ทราบว่าทางหลักสูตรได้มีนักศึกษาคงค้างอยู่เท่าไหร่ จึงไม่อาจจะซ้อนยอดนักศึกษาได้ด้วยกรณีใดๆ
ทางสาขาฯ ซึ่งมีจานวนภาระงานวพ. IS เกิน จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการนาเสนอให้กรรมการทราบด้วยว่า มี
นักศึกษาที่คงค้างและ Inactive กี่คน และให้เหตุผลในเรื่องการเรียนการสอนในระบบทางไกล เราจึงไม่สามารถ
นับคนที่ Inactive เป็นภาระงานในปัจจุบันได้ ซึ่ง สกอ. ยอมรับและให้ทาแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพจริง และสาขาฯ ได้ประกาศหยุดรับนักศึกษาในปี 2559 เพื่อจัดการให้ยอดนักศึกษาที่คงค้างเหลืออยู่ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ปัจจุบันจึงสามารถรับนักศึกษาทั้งป.โทและป.เอกใหม่ได้
ข้อเสนอจากทางอาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นการรองรับการตรวจประกันกรณีที่ภาระงาน วพ.
IS เกินเกณฑ์
-ควรมีงานวิจัยมีสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิด ในประเด็นการจากัด
จานวนนักศึกษา วพ.และIS เพื่อเสนอสกอ.
-ให้นักศึกษาที่ไม่คืบหน้าใน วพ.4 ลงทะเบียนเรียนใหม่
-ทาให้นักศึกษารู้ว่ามีผลกระทบ
-กรณีที่อาจารย์มีนักศึกษาเต็มเกณฑ์แล้ว จะต้องรับนักศึกษาในรอบใหม่น้อยลง
-จัดการเรียนการสอน วพ.IS ด้วย e-learning เพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานงานวพ.IS ของ
นักศึกษา รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาด้วยอาจารย์ในหลักสูตรไปพร้อมๆกัน
-ทาข้อตกลงระหว่างกรรมการภายในเรื่องการตรวจประกันฯ ว่าเราจะดูเฉพาะนักศึกษาที่ Active
เท่านั้น
แนวทางจัดการเรียนการสอนโดยรวมเพื่อให้เอื้อต่อการทาวิจัยของนักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
- จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับการวิจัย
- จัดการสอนเสริมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, การเขียนบทความตีพิมพ์ และจัดให้นักศึกษา
ได้จับคู่คนอ่อน คนแข็ง ในการเข้าเรียนเสริมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันแทนจานวนวิทยากรที่ไม่เพียงพอ
เอกสารอ้างอิง :
จินดา ขลิบทอง. “การดาเนินการวิทยานิพนธ์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ. ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8
พฤษภาคม 2561
สมชาติ เศรษฐวงศ์. “การเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการจัดการความรู้การผลิตบัณฑิต” ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ. ณ ห้องประชุม 2605/1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 พฤษภาคม
2561
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ผู้บันทึกความรู้ :
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

