
๑ 
 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ .๓)  
รายวิชา ๖๐๒ ๓๑๖ 

ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
( New-Buddhist Movements in Contemporary World) 

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

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๐๒ ๓๑๖   ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
                  (New-Buddhist Movements in Contemporary World)  

๒.  จำนวนหน่วยกิต 
              ๓ หน่วยกิต  )๓-๐-๖( 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
             วิชา เลือก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.อาจารย์ประจำรายวิชา 
                   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
                   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
                   Ph.D. (Buddhist studies) 
             พระครูสุธีคัมภีรญาณ,วิ.ผศ.ดร. 
                  Ph.D. (Pali& Buddhist Studies) 
                  M.A. (Linguistics),  
                 M.A. (Pali&Buddhist Studies) 
                 พธ.บ.(ภาษาไทย) 
            พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.,  
                พธ.ด. (ปรัชญา)   
                พธ.ม. (ปรัชญา)  
                พธ.บ. (พุทธศาสนา) 
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            รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร   
                 พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
                 ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
                 พธ.บ. (ศาสนา) 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
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 
  ศ ึกษาว ิเคราะห์ขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท ี ่ เก ิดข ึ ้นในสังคมโลกปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการ โครงสร้าง/รูปแบบองค์กร ปรัชญา/
วิสัยทัศน์/พันธกิจ การตีความคำสอน วิธีการเผยแผ่คำสอน รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อสังคมปัจจุบัน 

นิสิตเกิดความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมกับ
การเกิดขึ้นของขบวนการ สร้างแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าขบวนการที่ก่อให้เกิด
พระพุทธศาสนาแนวใหม่ในเชิงลึก 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒             ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาตามกฎไตรลักษณ์  
       ๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าขบวนการที่ก่อให้เกิดพระพุทธศาสนา
แนวใหม่ในเชิงลึก 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาวิเคราะห์ขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที ่ เก ิดขึ ้นในสังคมโลกปัจจ ุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการ โครงสร้าง/รูปแบบองค์กร ปรัชญา/
วิสัยทัศน์/พันธกิจ การตีความคำสอน วิธีการเผยแผ่คำสอน รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อสังคมปัจจุบันดังนั้น 
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เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน จึงได้กำหนดหัวที่จะต้อง
ศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   

 
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 ประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้
คำปรึกษาหรือเว็บไซด์คณะ 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต )จาก มคอ.๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕( 

๖๐๒ ๓๑๖ ขบวนการพุทธใหม่ใน
โลกปัจจุบัน 

                     

 

 

รายวิชา 

  

๑.ด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู ้
๓. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม ความซื่อสัตย์ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน 

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู ้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์
พระพ ุทธศาสนา และการร ู ้ จ ักแสวงหาความร ู ้ทางด ้ าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู ้อื ่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓.ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
 

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการ
ร่วมมือกับสถาบันภาษา 

๔.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู ้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๕. ด้านภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้นำด้านพระพุทธศาสนาสอนให้มีจิตอาสา สำนึก
สาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

๖.ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงาน
ให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที ่ เก ิดขึ ้นในสังคม  สามารถผลิตงานวิจ ัยที ่มี
ประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน )จาก มคอ. ๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕( 

 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม วัฒนธรรมและ

(๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จร ิ ยธรรมในการสอนทุ ก

(๑) การสังเกตพฤติกรรม  
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สิ่งแวดล้อม คำนึงถึง
ความรู้สึกของผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบทุกระดับ 

รายว ิชาและท ุกก ิ จกรรม 
ตักเตือนนิสิตที ่ประพฤติผิด
ศีลธรรมจรรยาและยกย่อง
นิสิตที ่ทำความดีมีจ ิตอาสา 
ตามหลัก “ข่มผู้ที่ควรข่ม ยก
ย่องผู้ที่ควรยกย่อง” 
(๒)  มอบหมายงานศ ึกษา
ค ้ น ค ว ้ า ร า ย ก ล ุ ่ ม แ ล ะ
รายบุคคล 
 (๓) ใช ้กรณีศึกษาเพื ่อเป็น
แบบอย ่างให ้น ิส ิตม ีความ
ซ ื ่ อส ั ตย ์  ส ุ จ ร ิ ต  ม ี ค ว าม
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มี
ภาวะผู้นำและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

(๒) คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
(๓)รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๔) มีความรู้และความเข้าใจใน
การประยุกต์หลักการ
พระพุทธศาสนา แนวคิดทฤษฎี
ในเชิงบูรณาการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
และตระหนักในสภาพบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

(๑) การบรรยายและร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยมีการฝึกปฏิบัติการ และการนำเสนอ
ผลการเรียนรู้  
(๓) จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที ่มี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดสัมมนา
ทางวิชาการ  
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้า
องค์ความรู้ในพระไตรปิฎกเพื่อนำมาบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 

(๑) การสอบวัดผลและ/
ห ร ื อ ค ุ ณ ภ า พ ง า น
การศึกษาค้นคว้า  
(๒) คุณภาพของผลงาน
การศ ึ กษาค ้ นคว ้ า ใน
รายวิชา  
( ๓ )  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
วิทยานิพนธ์  
( ๔ )  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
และการพัฒนา เผยแพร่สู่
สังคมตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 
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๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถบูรณาการความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๑) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
ผลงานว ิจ ัย ส ิ ่งต ีพ ิมพ์ทาง
วิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ น ำ ม า
ประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทาง
พุทธศาสนา 
(๒) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อ
ยอดองค์ความรู้และการแก้ไข
ปัญหา  
(๓) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยการปฏิบัติงานจริง และ
เน ้นการเร ียนร ู ้ท ี ่สามารถ
ประยุกต์ใช ้ก ับสถานการณ์
จ ร ิ ง  โ ด ย ใ ช ้ ป ั ญ ห า เ ป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
(๔) การอภ ิปราย ส ัมมนา
ว ิชาการ และการนำเสนอ
ผลงาน 

(๑) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน 
(๒) ประเมินด้วยการปฏิบัต ิงานที ่ได ้รับ
มอบหมาย 
(๓) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบคำถาม 
(๔) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะ 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๒) สามารถเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ เรียนรู้ ปรับตัว เคารพ
สิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชา
ที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 

(๑) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิส ิตในหลายๆ ด ้าน 
ระหว่างกิจกรรมการเร ียนการสอน เช่น 



๗ 
 

 
 

ผู้อื่น และการอยู่ร่วมกับสังคม
ต่างวัฒนธรรม 
 

(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ 
ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี 
การมีมนุษยสัมพันธ ์ท ี ่ด ีกับ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการทำงานวิจัย 
(๓) ฝึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม 
จ ัดการประช ุม แบ ่งหน ้าที่
ความรับผิดชอบ ติดตามผล
และประสานงาน 
(๔) ฝ ึกสังเกต สรุปรายงาน
ผลงานนำเสนอแนวทางการ
แก้ไข   

พฤติกรรมความสนใจ ตั ้งใจเรียนรู ้ และ
พัฒนาตนเอง  
(๒) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผ ู ้นำและผ ู ้ตามที ่ดี  
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมความ
ร ับผ ิดชอบในการเร ียนและงานที ่ ได ้รับ
มอบหมาย การนำเสนอผลงาน การทำงาน
วิจัย และการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
(๔) ประเมินด้วยการสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และภาษา
สื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาษาอักษร 
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษา
กาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

(๑)  จ ัดการส ่ ง เสร ิม แนะ
แนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ 
และการว ิ เคราะห ์  การใช้
เทคโนโลย ีก ารส ื ่ อสารใน
รายวิชา  
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ประกอบการค้นคว้าและการ
ทำวิทยานิพนธ์ 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที ่ม ุ ่งเน ้นให ้ผ ู ้ เร ียนได้

(๑) ประเมินด้วยการทดสอบความรู ้และ
เทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือ
แนวคิดใหม่ ๆ 
(๒) ประเมินด้วยการทำงานวิจ ัย ตั ้งแต่
เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การนำเสนอผลงาน 
(๓) ประเมินด้วยการรายงานผล การ
นำเสนอข้อมูลวิจัย 



๘ 
 

 
 

ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ
การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อืน่ 

 
หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๑ 
 

-แนะนำรายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ความสำคัญของขบวนการ
พุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 
-วัตถุประสงค์ความหมายและ
หลักธรรมพระพุทธศาสนา
แนวใหม่จะใช้วิธีการอธิบาย
แบบสัมผัสได้กับชีวิตจริง เน้น
การอยู่อย่างมีความสุขในชีวิต
ปัจจุบัน 

๓ 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-แนะนำแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 
 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๒-๓ 
 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิด
ขบวนการการเกิดข้ึนของพุทธ
ใหม่ในประเทศต่างๆ  

๖ -บรรยาย / ตอบข้อ
ซักถาม/ สรุป
สาระสำคัญ 
/จัดหัวข้อรายงานกลุ่ม 

พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๔-๕ -อธิบายขบวนการพุทธใหม่ที่
เกิดข้ึนประเทศไทย 
-ศึกษาสำนักหลวงชา สุภัทโท 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-วัตถุประสงค์ 
-รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ 
-การนำเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
พุทธใหม่ 

 
๖ 

บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ / 
สื่อPowerPoint 
 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ,ดร. 
รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปราย 

๖-๗ -ศึกษาสำนักพุทธทาสภิกขุ 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-การนำเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
พุทธใหม่ 
-อิทธิพลต่อสังคมการ 
-อภิปราย 

๖ บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ควบคุมการสอบ พระมหามิตร ฐติปญฺโญ,รศ.ดร. 

๙-๑๐ -ศึกษาสำนัก ดาไลลามะ 
-ขบวนการการเกิดข้ึน 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-การนำเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์พุทธธรรมแนวใหม่ 
-อภิปรายผล   

๖ บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ /สื่อ 
PowerPoint 
 

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

๑๑-๑๒ 
 
 

-ศึกษาสำนักโก เอ็นก้า (S.N. 
GOENKA) 
-ขบวนการที่เกิดขึ้น 
-หลักและวิธีการปฏิบัติ 
-กิจกรรมสำคัญของสำนักโก
เอ็นก้า 
-วิเคราะห์หลักและวิธีการ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปรายผล 

๖ บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร 

๑๓ -ศึกษาศูนย์ดร. อัมเบคการ์ 
(AMBADKAR) 
-ขบวนการที่เกิดขึ้น 
หลักและแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

๖ บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระครสูุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวภิาณ,ี 
ดร. 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 



๑๐ 
 

 
 

-กิจกรรมสำคัญของเอ็ม
เบคก้า 
-วิเคราะห์หลักและวิธีการ
ปฏิบัติ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
อภิปรายผล 

๑๔ - อนาคาริก ธรรมปาละ 
(AnagarikaDhamapala) 
-ขบวนการเกิดขึ้น 
-หลักและแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
-การนำเสนอพุทธธรรมแนว
ใหม่ 
-วิเคราะห์พุทธธรรมแนวใหม่ 
-อิทธิพลต่อสังคม 
-อภิปรายผล 

๓ บรรยาย/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ /สื่อ 
PowerPoint 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๕ -นิสิตนำเสนองานที่มอบหมาย 
-อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

๓ นำเสนอด้วยสื่อ 
PowerPoint/ตอบข้อ 
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ/ประเมิน/
และให้ตัวแทนกลุ่ม
ประเมิน 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณ,ี ดร. 

๑๖ -นิสิตนำเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

๓ -นำเสนอด้วยสื่อ 
PowerPoint/ตอบข้อ
ซักถาม/สรุป
สาระสำคัญ/ประเมิน/
และให้ตัวแทนกลุ่ม
ประเมิน 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

กำหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับขบวนการ
พุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน 

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 
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน แปล,   อัตชีวประวัติขององค์ทะไลลามะ: อิสรภาพในการลี้ภัย พระราช 
          นิพนธ์ของทะไลลามะองค์ท่ี ๑๔ แห่งทิเบต. พิมพ์ครั้งที่ ๔, สำนักพิมพ์ สามสี 
ชัยวัฒน์ คุประตกุล, วิถีแห่งปัญญา, กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์ ๒๕๓๒. 
ประเวศ วะสี, สวนโมกข์ สันติอโศก ธรรมกาย, กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, ๒๕๓๐. 
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             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/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
รายวิชา             มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การ

สอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 
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ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

 


