
 ๑ 

มคอ. ๓ รายละเอยีดของรายวชิา 
วชิา พระพุทธศาสนากบัสิทธิมนุษยชน 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา / โครงการขยายหอ้งเรียน/หน่วยวทิยบริการ      
คณะพุทธศาสตร์ /ภาควชิาพระพุทธศาสนา/โครงการขยายหอ้งเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  
                   ๑๐๑  ๔๓๐  พระพุทธศาสนากบัสิทธิมนุษยชน (Buddhism and Human Rights) 
๒. จ านวนหน่วยกติ   

๒ หน่วยกิต   
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  วชิาเลือก 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหาสุวฒัน์  สุวฑฺฒโน                อาจารยป์ระจ าวชิา 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ชั้นปีท่ี  ๓ 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๘. สถานทีเ่รียน    
คณะพุทธศาสตร์    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  หอ้งเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



 ๒ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่ อให้ นิ สิตมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและหลักการทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน สามารถน าหลกัสิทธิมนุษยชน มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม 
พฒันาตนเองและสังคม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางสิทธิมนุษยชนและการเคารพ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
        วตัถุประสงค์ 

        หลงัเรียนจบรายวชิาน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 
 ๑) นิสิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนในระดบัสากลและของประเทศต่างๆ  
 ๒) นิสิตสามารถศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์หลกัสิทธิมนุษยชนจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
                ๓) นิสิตมีจิตส านึกในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ประพฤติละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น พร้อมทั้งมีจิตเมตตา
ช่วยเหลือปกป้องคุม้ครองสิทธิต่างๆ ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
๒. วตัถุประสงค์ในการการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
     ๑) เพื่อพฒันาการศึกษา การคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชน และหลกัการทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน 
  ๒) เพื่อพฒันาและส่งเสริมการประยกุตใ์ชห้ลกัสิทธิมนุษยชนในสังคมตามหลกัการทางพระพุทธศาสนา 
 ๓) เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E-Learning  ในการติดตามข่าวดา้นสิทธิ
มนุษยชนในระดบัสากลและในประเทศไทย 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 ๑. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกบัปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและพระราชบญัญติัของไทยวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชน
ของนานาอารยประเทศ 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง ๒ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 



 ๓ 

 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        - อาจารยป์ระจ ารายวชิา แจง้การใหค้  าปรึกษาผา่นทางโทรศพัท ์และทางเวบ็ไซตข์องคณะพุทธศาสตร์ และใน
ระหวา่งห้องเรียน  
        - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ณ ท่ีห้อง
อาจารยห์รือสถานท่ีตามนดัหมาย ใหก้บันิสิตเฉพาะรายบุคลท่ีตอ้งการค าปรึกษา 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

         พฒันานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัตนตามหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัการทางระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเคารพต่อตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบติัใน
รายวชิา ดงัน้ี 

๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
๒) เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งมีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
๓) มีสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขความขดัแยง้อนัเกิดมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
๑.๒ วธีิการสอน  

          ๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัต่างๆ 
๒) อภิปรายกลุ่มในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๓) ก าหนดใหนิ้สิตพฒันาระดบัคุณธรรม จริยธรรมจากประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน   

๑.๓ วธีิการประเมินผล 

๑)  ประเมินผลจากการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในการแสดงออกเก่ียวกบัการเคารพในศกัด์ิศรีในความเป็น
มนุษยแ์ละการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
๒) ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

        ๓) ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่ม เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
๔) ประเมินผลการวเิคราะห์จากกรณีท่ีศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
๕) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย โดยเนน้การพฒันาระดบัคุณธรรม จริยธรรม 
๖) กระบวนการคน้หา ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 



 ๔ 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ  

พัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและหลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ ง
สถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัต่างๆ     

๒.๒ วธีิการสอน 

๑) การน าเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต 
๒) บรรยายโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia)  
๓) อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  
๔) การมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
๕) การศึกษาโดยใชปั้ญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

๒.๓ วธีิการประเมินผล 

๑) การทดสอบ การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
๒) การน าเสนอขอ้มูล รายงาน และการสรุปจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓) วเิคราะห์กรณีศึกษาตามประเด็นท่ีสนใจดา้นสิทธิมนุษยชน 
๔) การสอบถามเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

พฒันาความคิดวิเคราะห์และความรอบรู้ในการคน้หาองค์ความรู้ทางดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ มี
การกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญาด้านสิทธิมนุษยชน   เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาและหลกัสิทธิมนุษยชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.๒ วธีิการสอน 

๑)  การมอบหมายในการคน้หาความรู้ และน าเสนอผลการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน 
๒) การสนทนาและการอภิปรายกลุ่ม 
๓) การวเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ และสถานการณ์ทางสิทธิมนุษยชน 
๔) การวเิคราะห์ วพิากษด์า้นความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓.๓ วธีิการประเมินผล 

         ๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
        ๒) การพิจารณาจากรายงานการศึกษาอิสระดา้นสิทธิมนุษยชน 
        ๓) แบบประเมินเชิงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
        ๔) ระบบการจดัการความรู้และปัญญาของนิสิต  



 ๕ 

 

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

มีการพฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียน-ครู อาจารย ์และสังคม โดยยดึหลกัสิทธิมนุษยชน 
เช่น  การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การยอมรับดา้นสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลและองคก์ร เป็นตน้  
๔.๒ วธีิการสอน 

๑) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน 
๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ วิเคราะห์บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน 
๓) การน าเสนอรายงาน 
๔) การศึกษาในประเด็นดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

      ๔.๓ วธีิการประเมินผล 

๑) การประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
๒) การน าเสนอรายงาน และการสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
๓) รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา       

       พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต การพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
เช่น การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างหอ้งแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  รวมทั้งทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รวมทั้งการวเิคราะห์สถิติดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๕.๒ วธีิการสอน       

๑) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning  
๒) การท ารายงานศึกอิสระ โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
๓) น าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

๕.๓ วธีิการประเมินผล 

๑) การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
๓) การน าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) 
๔) การวเิคราะห์เชิงตวัเลขจากการรายงาน 

 



 ๖ 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ ความหมายและความส าคญัของของสิทธิมนุษยชน ๒ การบรรยาย ถาม-ตอบ  

๒ พฒันาการของสิทธิมนุษยชน ๒ การบรรยาย ถาม-ตอบ  

๓ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนโดย
สหประชาชาติ และสิทธิมนุษยชนในพุทธศาสนา 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๔ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ๒ การบรรยาย ถาม-ตอบ  

๕ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัชีวติและร่างกายในกฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกบัพระพุทธศาสนา 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๖ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัความเช่ือ-ศาสนาใน
กฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัพระพุทธศาสนา 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๗ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัทรัพยสิ์น-ทุน ในกฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกบัพระพุทธศาสนา 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๘ สอบกลางภาค ๒   

๙ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัสตรี ครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั
ในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัพระพุทธศาสนา 

๒ การบรรยาย ถาม-ตอบ  

๑๐ การศึกษาดูงานและการสัมมนาดา้นสิทธิมนุษยชน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒ การลงภาคสนาม  

๑๑ สิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการศึกษา แรงงาน คนไร้
สัญชาติ คนชายขอบ เป็นตน้  

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๑๒ สิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ ๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๑๓ ปัญหาดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวโนม้
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในไทย 

๒ Power point  
การบรรยาย ถาม-ตอบ 

 

๑๔ การน าเสนอรายงาน ๒ รายงาน  

๑๕ การน าเสนอรายงาน-การสรุป ๒ รายงาน  

๑๖  สอบปลายภาค ๒ สอบ  
 



 ๗ 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

๘ 
๑๖ 

 

๒๕ % 
๔๐% 

 

๒ 

๔.๑ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 
 

 
วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๕% 

๓ 

๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 
 

 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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 ๘ 
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รามค าแหง, ๒๕๒๕ 
ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. การพฒันากระบวนการการท างาน  

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
, ๒๕๔๗ 

สุทิน   นพเกตุ. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : กลไกคุม้ครอง 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
http://www.google.co.th/ แลว้คลิกไปท่ีเวบ็ต่างๆ ดา้นสิทธิมนุษยชน wikipedia เป็นตน้ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia ค าอธิบายศพัท ์ 

             เวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน และการลงภาคสนามในบางรายงานดา้นสิทธิมนุษยชน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นทางอีเมลท่ี์อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของอาจารยผ์ูส้อน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดา้นสิทธิมนุษยชน 

http://www.google.co.th/


 ๑๐ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และ
หลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวฒิุ  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา

จากงานวจิยัของอาจารยห์รือแนวคิดใหม่ๆ 
 


