
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รัฐศาสตรใ์นพระไตรปิฎก 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
    ๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (Political Science in Tipitaka) 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีที่ ๔ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมายของรัฐศาสตร์ วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกโดยศึกษาเปรียบเทียบรัฐศาสตรแ์นวพุทธกับรัฐศาสตร์ทั่วไป 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
     1. อธิบายความหมายและขอบข่ายรัฐศาสตรท์ั่วไปและในทัศนะของพระพุทธศาสนาได้ 
     2. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกได้ 
     3. สามารถประยุกต์หลักรัฐศาสตร์ตามทัศนะของพระพุทธศาสนามาใช้กับสังคมได้ 
     ข. วัตถุประสงคเ์ชิงคุณธรรม 
     1. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรูปใหมแ่ละรูปจักใช้อย่างมีเหตุผล 
     2. รปูจักคิดอย่างเปน็ระบบและสามารถประสานเชื่อมโยงแนวความคิด 
     3. สามารถนําหลักการปกครองแนวพุทธไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.วัตถุประสงคใ์นการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     1. กําลังดำเนินการทำสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 
     2. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตร   
ปฎิก หลักธรรมของผู้บริหารเปรียบเทียบรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่



ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติสุข และทำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับการศึกษรัฐศาสตร์
ในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
     (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแย้งและลำดับความสำคัญของ
ปญัหา 
     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
     (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและสังคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - กำหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวขอ้ง  
          - บทบาทสมมต ิ
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

         - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
         - มีการอา้งอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
         - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
         - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

          มีความรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก สามารถนำมาประยุกต์ใช้แกป้ัญหาความขัดแย้งในสังคม
ปจัจุบัน           
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base 
learning and Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี  
          - นำเสนอสรุปการอ่านจากการคน้คว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
          - วเิคราะห์กรณีศึกษา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณคิดเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพ่ือ
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

        - มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าขอ้มูลแล้วนำเสนอผลการศึกษา 
        - อภิปรายกลุ่ม 
        - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
        - การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติ 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดหลักธรรมที่
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
          - การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจัย ทบความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
          - การนำเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
          - รายงานที่นำเสนอ / พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู้) 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       



          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้น
เรียน 

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำรายงาน 

          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

- อภิปราย 
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้น

การนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ 
          - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
           - การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  
           - การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
           - รายงาน 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทที ่๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
พระไตรปิฎกและการบูรณาการ 

๒ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๒ บทที ่๒ ความหมายและขอบข่าย 
ของรัฐศาสตร์ทั่วไป 

๒ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๓ บทที ่๒ (ต่อ) 
แนวคดิทางรัฐศาสตร์ที่ 
ปรากฏในพระไตรปิฎก 

๒ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๔ 
 

บทที่ ๓ สังคมสงฆ์กับแนวคิด 
ทางการปกครอง 
-กฎหมายหรือวินัยของสงฆ์ 
-ลักษณะสังคมนิยม 

๒ บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่าง การศึกษาจาก 
ปัญหา โครงงาน 
Problem base 
learning 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕ บทที่ ๓ (ต่อ)  
-สังคมสงฆไ์ม่มีทรัพย์สินส่วน 
บุคคล 
-ธัมมิกสังคมนิยม 

๒ บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่าง การศึกษาจาก 
ปัญหา โครงงาน 
Problem base 
learning 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

      ๖ 
 

บทที ่๔ หลักธรรมที่มีคุณค่าต่อการ 
ปกครองและการปกครอง 
-หลักธรรมในการปกครองตนเอง 
-หลักธรรมในการปกครองบุคคล 
และหมูค่ณะ 

๒ บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่าง การศึกษาจาก 
ปัญหา โครงงาน 
Problem base 
learning 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๗ บทที ่๔ (ต่อ) 
- หลักธรรมในการปกครองประเทศ 
- หลักธรรมสำหรับปฏิบัติราชการ 
โดยเฉพาะ 
-หลักธรรมสำหรับบริหาร หรอื 
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

๒ บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่าง การศึกษาจาก 
ปัญหา โครงงาน 
Problem base 
learning 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๘ 
 

สอบกลางภาค ๒   

๙ บทที่ ๕ พระพุทธศาสนากับหลัก 
สิทธิมนุษยชน 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๐ 
 

บทที ่๖ สังคมกับการปกครอง ๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๑ บทที ่๗ คุณธรรมของผู้ปกครอง/ 
ผู้บริหาร 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 

๑๒ บทที ่๘ รัฐศาสตร์แนวพุทธกับมโน 
ทัศน์สมัยใหม่ 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๓ 
 

บทที ่๙ รัฐศาสตร์กับมโนทัศน์ทาง 
การเมืองปัจจุบัน 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๔ บทที่๑๐ หลักและวิธีการวิเคราะห์ 
การเมืองการปกครองตามแนวพุทธ 
- หลักการในการวิเคราะห์การเมือง
ตามแนวพุทธ 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
จากปญัหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๕ บทที่10 (ต่อ) หลักและวิธีการ 
วิเคราะห์การเมืองการปกครองตาม 
แนวพุทธ 
- เกณฑ์พิจารณาการเมืองตามแนว
พุทธ 
-การสื่อสารทางการเมือง 

๒ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
จากปญัหาโครงงาน 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, 
ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 
การอ่านและสรุปความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและตำราหลัก 
พระครูโสภณปริยัติสุธี  (ศรีบรรดร ถิรธมฺ โม), รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้ งที่  1 เมษายน 2552. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     ไม่มี 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
     ไม่มี 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้  
     - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผู้สอนไดจ้ัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
     - การสังเกตการณ์สอนของผู้รว่มทีมการสอน 
     - ผลการสอบ 
     - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 



๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
     - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรอืแนวคิดใหม่ ๆ 

 
 


