
๑ 
 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ .๓)  
รายวิชา ๖๐๒ ๓๑๒ 

ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
( New-Buddhist Movements in Contemporary World) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         พุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  

๖ ๐ ๒  ๓ ๑ ๒    ขบ วน ก าร พุ ท ธ ให ม่ ใน โล ก ปั จ จุ บั น (New-Buddhist Movements in 
Contemporary World)  
๒.  จ านวนหน่วยกิต 
              ๒ หน่วยกิต ๒ )๒-๐-๔( 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
   วิชา เลือก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.อาจารย์ประจ ารายวิชา 
                   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
                   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
                   Ph.D. (Buddhist studies) 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน )Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๕ กันยายน  ๒๕๖๔ 



๒ 
 

 
 

 
หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสังคมไทยและ
ต่างประเทศโดยเน้นศึกษาให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบริบททางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการ
พระพุทธศาสนาแนวใหม่รวมทั้งรูปแบบการจัดตั้งองค์กร การตีความค าสอนแนวใหม่ วิธีการเผย
พระพุทธศาสนาแบบใหม่ และอิทธิพลต่อสังคมโลก 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒      ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาตามกฎไตรลักษณ์  
๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าขบวนการที่ก่อให้เกิดพระพุทธศาสนาแนวใหม่ใน
เชิงลึก 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เรียกว่า 
Neo-Buddhism เป็นพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เคลื่อนไหว
ไปได้และแสดงบทบาทที่ เหมาะสมในโลกยุคโลกาภิวัตน์และทุนนิยม หลายคนคงแปลกใจว่า 
พระพุทธศาสนามหายานท าไมจึงท าอะไรได้หลากหลาย ท าให้ถูกมองไปในสองประเด็นที่สุดขั้ว กล่าวคือ 
ขั้วหนึ่งถูกมองไปในแง่บวกว่า มีความคล่องตัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกขั้วหนึ่งก็ถูกมองไปในแง่
ลบในท านองที่ว่าท าอะไรเกินภาวะของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เมื่อมองให้ดีๆ แท้จริงลักษณะที่
พระพุทธศาสนาแสดงออกในยุคนี้ไม่ใช่มหายานอย่างที่คิดกัน แต่เป็นพระพุทธศาสนาแนวใหม่ของคนยุค
ใหม่นี้ มันเริ่มจากกระบวนการปรับตัวของคนในสังคมที่มีกระบวนทัศน์เปลี่ยนแปลงไป พอดีเกิดขึ้นใน
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามหายานเท่านั้นจึงถูกมองว่าเป็นมหายานไปทั้งหมด อันที่จริงไม่ว่า
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือนิกายมหายานก็สามารถท าได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่
เกี่ยวกับคนในสังคมที่รับเอาแนวคิดของการบริหารจัดการยุคทุนนิยมมาปรับใช้กับศาสนา 

ดังนั้น เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน จึงได้ก าหนดหัว
ที่จะต้องศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   
 
๓. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชัว่โมง ต่อ 
ภาคการศึกษา 
(ทฤษฎี ๓๓ ชั่วโมง และ

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
ก าหนดให้นิสิตท า
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



๓ 
 

 
 

ปฏิบัติ ๑๕ ชั่วโมง) ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
-อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้
ค าปรึกษาหรือเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต )จาก มคอ.๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙( 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะ

พิเศษ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่เหมาะสม ความซื่อสัตย์ สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน 

๒.ด้านความรู้
ลึกใน
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์พระพุทธศาสนา และการรู้จักแสวงหาความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา 

๓.ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  
 

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการร่วมมือกับสถาบันภาษา 

๔.ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



๔ 
 

 
 

๕. ด้านภาวะ
ผู้น าความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้น าด้านพระพุทธศาสนาสอนให้มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

๖.ด้านศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน  

ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม   

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน )จาก มคอ. ๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙( 

 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑)ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ  
 
(๔)มีภาวะความเป็นผู้น า 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้
นิ สิ ตมี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่
เน้นหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกต์ทางปฏิบัติ ใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้
เกิดการคิด วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่
กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า 
วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

๑) ประเมินด้วยการสอบวัดผล และ /หรือ
รายงาน 
๒) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงาน ใน
รายวิชา และ /หรือกิจกรรมและประเมินผล  
๓)ประเมินด้วยการน าเสนอรายงาน สาร
นิพนธ์ และ /หรือวิทยานิพนธ์  
๔)ประเมินด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการและ 
การพัฒนาเผยแพร่สู่สังคมในสื่อต่างๆ 
 



๕ 
 

 
 

๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
ค้ น ค ว้ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น
พ ระไตรปิ ฎ กและน าอ งค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑)มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ
ประยุกต์ในการเขียนงานวิชาการ 
 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ่ งเน้น ให้ นิ สิตมีความรู้ความเข้ าใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง 
ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
๔) ส่ งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑) ประเมินด้วยการสอบ
วัดผล และ /หรือรายงาน  
๒ )ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย ก า ร
น า เส น อ ร าย ง าน  ใน
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ /ห รื อ
กิจกรรมและประเมินผล 
๓ ) ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย ก า ร
น า เสนอรายงาน  ส าร
นิ พ น ธ์  แ ล ะ /ห รื อ
วิทยานิพนธ์ 
๔ )  ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
และ การพัฒนาเผยแพร่สู่
สังคมในสื่อต่างๆ 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ และสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ 

๑) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อ
ยอดองค์ความรู้และการแก้ไข
ปัญหา  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติงานจริง   

๑) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการน าเสนอผลงานในชั้น
เรียน 
๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถาม
และตอบค าถาม 



๖ 
 

 
 

๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จ ริ ง  โ ด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
๔ ) การอภิ ป ราย  สั มมน า
วิชาการ และการน าเสนอ
ผลงาน 

๔) การน าเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๓)แสดงภาวะความเป็นผู้น า
ในองค์กร บริหารการท างาน
เป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ท างานของกลุ่ม  
 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชา
ที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า 
ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การมีมนุษยสัม พันธ์ที่ ดี กับ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย 
๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม  แบ่ งหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ติดตามผล
และประสานงาน 
๔) ฝึกสั งเกต สรุปรายงาน
ผลงานน าเสนอแนวทางการ
แก้ไข   

๑)  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ 
ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ ได้ รับมอบหมาย  การ
น าเสนอผลงาน การท างานวิจัย และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
๔) สั งเกตความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๗ 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒)สามารถสื่อสารด้านการพูด  
การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการน าเสนอ และสื่อสาร
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

๑ ) จั ด ก า ร ส่ ง เส ริ ม  แ น ะ
แนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ 
และการวิ เคราะห์  ก ารใช้
เท ค โน โลยี ก ารสื่ อ ส าร ใน
รายวิชา  
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน ได้
ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ
การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ประกอบการค้นคว้าและการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ 
ๆ 
๒) การท างานวิจัย ตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ขั้นตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 
๓) รายงานผล การน าเสนอข้อมูลวิจัย 
 

 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๑ 
 

-แนะน ารายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ความส าคัญของขบวนการ
พุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
-วัตถุประสงค์ความหมายและ
หลักธรรมพระพุทธศาสนา
แนวใหม่จะใช้วิธีการอธิบาย
แบบสัมผัสได้กับชีวิตจริง เน้น

 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-แนะน าแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 
 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 



๘ 
 

 
 

การอยู่อย่างมีความสุขในชีวิต
ปัจจุบัน 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๒-๓ 
 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิด
ขบวนการการเกิดข้ึนของพุทธ
ใหม่ในประเทศต่างๆ  

 -บรรยาย / ตอบข้อ
ซักถาม/ สรุป
สาระส าคัญ 
/จัดหัวข้อรายงานกลุ่ม 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๔-๕ -อธิบายขบวนการพุทธใหม่ที่
เกิดข้ึนประเทศไทย 
-ศึกษานักหลวงชา สุภัทโท 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-วัตถุประสงค์ 
-รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ 
-การน าเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
พุทธใหม่ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปราย 
 

 
 

บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ / 
สื่อPowerPoint 
 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ,
ดร. 
 
 
 
 
 
 

๖-๗ -ศึกษาส านักพุทธทาสภิกขุ 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-การน าเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
พุทธใหม่ 
-อิทธิพลต่อสังคมการ 
-อภิปราย 

 บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 

๘ สอบกลางภาค  ควบคุมการสอบ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 



๙ 
 

 
 

๙-๑๐ -ศึกษาส านัก ดาไลลามะ 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-การน าเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์พุทธธรรมแนวใหม่ 
-อภิปรายผล   

 บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ /สื่อ 
PowerPoint 
 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๑-๑๒ 
 
 

-ศึกษาส านักโก เอ็นก้า (S.N. 
GOENKA) 
-ขบวนการที่เกิดขึ้น 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-กิจกรรมส าคัญของส านักโก
เอ็นก้า 
-วิเคราะห์หลักและวิธีการ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปรายผล 

 บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 

๑๓ -ศึกษาศูนย์ดร. อัมเบคการ์ 
(AMBADKAR) 
-ขบวนการที่เกิดขึ้น 
หลักและแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
-กิจกรรมส าคัญของเอ็ม
เบคก้า 
-วิเคราะห์หลักและวิธีการ
ปฏิบัติ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
อภิปรายผล 

 บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๑๔ - อนาคาริก ธรรมปาละ 
(AnagarikaDhamapala) 
-ขบวนการเกิดขึ้น 
-หลักและแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
-การน าเสนอพุทธธรรมแนว

 บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 



๑๐ 
 

 
 

ใหม่ 
-วิเคราะห์พุทธธรรมแนวใหม่ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปรายผล 

๑๕ -นิสิตน าเสนองานที่มอบหมาย 
-อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 นาเสนอด้วยสื่อ 
PowerPoint/ตอบข้อ 
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ/ประเมิน/
และให้ตัวแทนกลุ่ม
ประเมิน 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๖ -นิสิตน าเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

 -นาเสนอด้วยสื่อ 
PowerPoint/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระส าคัญ/ประเมิน/
และให้ตัวแทนกลุ่ม
ประเมิน 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับขบวนการ
พุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 

น าเสนอรายงาน 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/การท า
รายงานกลุ่ม/
รายบุคคล 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

 
หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
๑.  สื่อการเรียนรู้ 



๑๑ 
 

 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Website) 

๒.  หนังสืออ่านประกอบและอ่านเสริม 
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน แปล,   อัตชีวประวัติขององค์ทะไลลามะ: อิสรภาพในการลี้ภัย พระราช
นิพนธ์ของทะไลลามะองค์ท่ี ๑๔ แห่งทิเบต. พิมพ์ครั้งที่ ๔, ส านักพิมพ์ สามสี 
ชัยวัฒน์ คุประตกุล, วิถีแห่งปัญญา, กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์ ๒๕๓๒. 
ประเวศ วะสี, สวนโมกข์ สันติอโศก ธรรมกาย, กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, ๒๕๓๐. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 
๑.๓ ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 



๑๒ 
 

 
 

๓.๒ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการสอน 
๓.๓. กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 

รายวิชา            มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้
จาก  การสอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 


