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  มคอ. 3 ชาดกศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา 

 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  
สาขาพระพทุธศาสนา 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา1 
       ๑๐๑ ๓๒๑   ชาดกศกึษา              
            Jataka Studies  
๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๓ หน่วยกติ ๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ เป็นวชิาบงัคบัในหมวดวชิาเฉพาะพระพุทธศาสนาซึง่เป็นรายวชิาบงัคบั

ส าหรบัทุกหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน ๑ 
       พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ๓ 
        ภาคการศกึษาที ่๒/๒๕๖๒ / ชัน้พุทธศาสตรปี์ที ่๓ สาขาวชิาพุทธศาสนา 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites)  
           -ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
           -ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน 
       มหาวทิยาลยัมหามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
 หอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร ์๓ 
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด1 
      วนัที ่๑๕ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะของชาดก สามารถวเิคราะหป์ระเภท วตัถุประสงค ์และคุณค่าของชาดกศกึษา

และสามารถวเิคราะหอ์ทิธพิลของชาดกทีม่ตี่อสงัคมไทยและวรรณคดเีรื่องอื่นได ้

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
     เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัชาดกศกึษา เขา้ใจหลกัธรรมในในชาดก  

 
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา1 
ศกึษาประเภท วตัถุประสงคล์กัษณะและคุณค่าของชาดกอทิธพิลของชาดกทีม่ตี่อสงัคมไทยและวรรณคดอีื่นๆ  
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตั ิ อย่างน้อย ๖ ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1        
อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ  ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายที่
ตอ้งการ) 

 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.2 หมวด 4) 

๑   .ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรมจรยิธรรม เสียสละ ซื่อสตัย์

สจุรติ 

๒. [•]  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ

และสงัคม 

๓.[o] มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้

- ก าหนดความ

รบัผิดชอบต่อ 

  การเขา้หอ้งเรียน  

- ใหผู้เ้รียนมีส่วน

รว่มในการแสดง 

  ความคิดเห็นใน

บทเรียน 

- ประเมินผล

พฤติกรรมการเขา้

เรียน 

- การใหค้วาม

รว่มมือในชัน้เรยีน 
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๔. [o] เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพใน

คณุค่าและศกัดิ์ของความเป็นมนษุย ์

๕.  [•]  ประพฤติตนเ ป็นแบบอย่ างที่ ดี ต่ อสังคม  ชาติ  และ

พระพทุธศาสนา 

  แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

  ในชัน้เรียน 

- การสงัเกต

รมของพฤติกร

ผูเ้รียน 

  จากการจดเนือ้หา

บรรยาย   

- การน าเสนองาน 

ซกัถาม และ 

  อภิปราย 

๒   .ด้านความรู้  

ความรู้ทีต่้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑ .[•] มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและ ทฤษฎีที่ส  าคญัใน

เนือ้หาสาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

๒ .[] สามารถวเิคราะหปั์ญหาทางสงัคมโดยใชแ้นวคดิทางดา้น

พระพทุธศาสนารวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครื่องมือ

ทางบีสนัสกฤตที่เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาสงัคม 

๓ .[] สามารถตดิตามความกา้วหนา้แนวคิดใหม่ ๆ ทางดา้น

พระพทุธศาสนา พรอ้มทัง้เขา้ใจวธีิการน าไปประยกุตใ์ช ้

๔ . [] มีความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยัและใชเ้ป็นเครื่องมือ

ในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ ทางดา้นพระพทุธศาสนา 

๕ .[] สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวิชาพระพทุธศาสนากบั

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บรรยายเนือ้หา

รายวชิาตาม 

  แผนการสอนท่ีได้

ก าหนดไว ้

- อภิปรายประเด็น

ศกึษาระหวา่ง 

  ผูเ้รียนและผูส้อน   

- มอบหมายงานให้

ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ 

- สรุปประเด็นหลกั

ของบทเรียน 

- ทดสอบความ

เขา้ใจดว้ย 

  การถาม – ตอบ 

- วิจารณก์ารท า

แบบฝึกหดั 

- ประเมินความรู ้

ความเขา้ใจของ 

  ผูเ้รียนจากการท า

แบบฝึกหดั  

- การสอบวดั

ความรู ้๒ ครัง้  

  สอบกลางภาค

และปลายภาค 

 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
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๑ .[•] คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

๒ .[•]  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้น

การแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

๓ .[] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็น

ปัญหาและความตอ้งการ 

๔ .[•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการแตง่แปลบาลีไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

- บรรยายพรอ้มทัง้

ยกตวัอย่าง 

  ประกอบเนือ้หาวชิา 

- บรรยายเชงิ

วิเคราะหใ์หเ้ห็น 

  ความสมัพนัธแ์ละ

บรูณาการ 

  ของเนือ้หาวิชา 

- เปิดโอกาส ใหผู้เ้รียน

แสดงความ 

  คิดเห็น และแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาด 

  เป็นรายบคุคล 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ศกึษาคน้ควา้ 

  ดว้ยตนเอง แลว้

น ามาแลกเปล่ียน 

  ภายในชัน้เรยีน 

- ทดสอบย่อยโดย

เนน้การวิเคราะห์   

  การประยกุตใ์ชแ้ละ

การบรูณาการ 

  เนือ้หาวิชา  

- การใชก้ารซกัถาม  

- ทดสอบดว้ย

แบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน 

วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑ .[•] สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการ

แกปั้ญหาสถานการณต์่าง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้  า หรือใน

บทบาทของผูร้ว่มทมีท างาน 

๒ .[•] มคีวามรบัผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบ

งานในกลุ่ม 

- มอบหมายงาน  

  พรอ้มทัง้ก าหนดให้

น าเสนอ 

  ความกา้วหนา้ของ

งานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน  

- ชิน้งาน  
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๓ .[] สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์

ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้

ของตนเองและของกลุ่ม 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑ .[•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิ ในการ

วิเคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายขอ้มลูทัง้เชิงปรมิาณ

และคณุภาพ 

๒ .[•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นขา่วสารท่ีมคีณุภาพและ

เหมาะสมต่อการส่ือสารทัง้กบับคุคลและกลุ่มคนใน

สถานการณท์ี่หลากหลาย  

๓ .[•] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การ

ฟัง การเขียน พรอ้มทัง้เลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสาร

น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔ .[•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

เหมาะสม  

- มอบหมายงาน  

  พรอ้มทัง้ก าหนดให้

น าเสนอ 

  ความกา้วหนา้ของ

งานเป็นระยะ 

 

 
 

- การจ าท าร ายงาน และ

น าเสนองานดว้ยสื่อ

เทคโนโลยี 

- การมีส่วนรว่มในการ

อภิปรายและวิธีการ

อภิปราย 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวิชา) 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑-๒ -อธบิายรายวชิาความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัพุทธ
ศาสนา 

-ประเภทและลกัษณะของ
ชาดก 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๓-๔ -มหาชนกชาดก 
-สสบณัฑติชาดก 
 

 

 

 

๖ 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๕-๖ -อุมาทนัตชีาดก 
-ชาดกนอกนิบาต 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 
เน้ือหาเกีย่วกบัเรื่องการ
สงัคายนา 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๗-๘ -สมุทรโฆษชาดก 
-กากกีลอนสุภาพ 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๙-๑๐ -ร่ายยาวมหาเวสสนัดร
ชาดก 
-บทละครนอกเรื่องสงัข์
ทอง 

 

 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑๑-๑๒ -นาฏยลลีาพระมหาชนก 
-อทิธพิลของวรรณคดี

ชาดกทีม่ตี่อสงัคมไทย ๑ 

 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๓  -อทิธพิลของวรรณคดี

ชาดกทีม่ตี่อสงัคมไทย ๒ 

 
    
 

 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๔-๑๕ สรุปเนื้อหน้าสาระวชิา
วรรณคดชีาดกทัง้หมด
และแนะแนวขอ้สอบ 
 
 

 
 
 

๖ 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ 
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนอ
งานพรอ้มสรุป  

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๖ สอบวดัผลปลายภาค ๓ - กรรมการ 
 
122 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ 
สปัดาห์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ นักศกึษาศกึษาดงูาน ทุกครัง้ ๑๐% 
๒ นักศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจในประเดน็ต่างๆ

เกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องพระพุทธศาสนาในช่วง
หลงั 

สปัดาหท์ี๑่๖ ๖๐% 

๒ นักศกึษาตัง้ใจและสนใจเรยีนในรายวชิา
ประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา (มาเรยีน) 

ทุกครัง้ ๑๐% 

๓ การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

ทุกครัง้ ๒๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 

 
๑. เอกสารและต าราหลกั 
          พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต).(2546).พทุธธรรม.พมิพค์รัง้ที ่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั. 
พสิทิธิ ์ กอบบุญ.(2548). ปจุฉา-วิสชันา : กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยพทุธศาสนา.วทิยานิพนธ ์
(ภาษาไทย)กรุงเทพฯ :บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
๒. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 
          พสิฏิฐ ์ โคตรสุโพธิ.์ ศาสนาเบือ้งต้น. เชยีงใหม่ : บ ีเอส การพมิพ,์ 2550. 
          มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปลขทุทกนิกาย ชาดก.พมิพค์รัง้ที4่. 
          มคอ. 3 คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรโรฒ  หน้า 8 กรงุเทพฯ:  
          โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, มหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภพ์มิพเ์น่ืองในวโรกาสครบ200
ปีแห่ง พระราชวงศจ์กัร ีกรุงรตันโกสนิทรพ์ุทธศกัราช 2525.  
            ศกัดิศ์ร ีแยม้นัดดา. วรรณคดีพทุธศาสนาพากยไ์ทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2543 
          พจนา จนัทรสนัต ิแปลและเรยีบเรยีง. วิถีแห่งเต๋า กรุงเทพมหานคร :บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2544. 
          เสถยีร โพธนิันทะ. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร. 2513.           
          สุชาต ิหงษา. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจบุนั. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2549. 
          สุจติรา จงสถติยว์ฒันา. เจมิจนัทน์ กงัสดาล ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548 
          แสง  จนัทรง์าม. ศาสนศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534. 
          สุเชาว์  พลอยชุม. พุทธปรชัญาในพระสุตตนัตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอก

บลอ็ก, 2549. 
๓. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆในจงัหวดั
กาญจนบุร ี
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. ๒ หมวด ๘ ขอ้ ๑) 
    การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความคดิเหน็จาก
นักศกึษา ไดด้งันี้ 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน  
 - แบบประเมนิผูส้อน  และแบบประเมนิรายวชิา 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธด์งันี้ 
         -  ผลการเรยีนของนักศกึษา  
๓. การปรบัปรงุการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอ้มลูในการปรบัปรุงการเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบั
นักศกึษารุ่นต่อไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๕ ข้อ ๒) 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทบทวนผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
รายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาผลสอบของนักศกึษา 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๔) 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
      -ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี  หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔  
      -เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรอืเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรงเพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองใน
เรื่องการประยุกตค์ าสอนหรอืความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นชวีติและสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 


