
  มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา : 220232  พุทธศาสนพิธี  (Buddhist Rites) 
2. จํานวนหนวยกิต  : 2 หนวยกิต  (1-2-3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : วิชาเอกบังคับ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ. 5ป) 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายวุฒิไกร  ไชยมาลี 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  : ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) : ไมมี 
8. สถานที่เรียน : อาคาร 31 หอง 31.03.04 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 29 ธันวาคม 2557 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือใหนักศึกษารูถึงประวัติและความเปนมาของศาสนพิธี   
(2) เพ่ือใหนักศึกษารูถึงคุณคาของหลกัพระพุทธศาสนาและคําสอน   
(3) เพ่ือใหนักศึกษารูความหมายของพิธีกรรม ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา  
(4) เพ่ือใหนักศึกษารูถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา บุญพิธี กุศลพิธี  มารยาทชาวพุทธ  

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการศึกษาท่ีวา เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูอันเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนพิธีไดชัดย่ิงขึ้น กลาวคือ ใหจัดทําแผนการเรียนการสอนให 
 ผูเรียนเขาใจงายขึ้น 
(3) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา และนาํหลักการดังกลาว 
 ไปใชในศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  
(4) ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ประวัติความเปนมา ความหมาย ข้ันตอน วิธีปฏิบั ติ ขอปฏิบั ติ หลักปรัชญา ของพิธีกรรม ตาง ๆ ใน
พระพุทธศาสนา บุญพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธ พิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของแตกลุมนิกาย 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 16 คาบเรียน 
(2) สอนเสริม   สอนเสริมตามตองการของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
(3) การฝกปฏิบัติ 32 คาบเรียน  
(4) การศึกษาดวยตนเอง  48 คาบเรียน 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บ หรือ Facebook 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม และจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี อันจะกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมโดยรอบ ซ่ึงถือ

วาเปน   ผูมีความรูเกี่ยวกับศาสนาท่ีสมบูรณดังนี้ 
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน 

ลีลาการสอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
(2) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน 
(2) การจัดการศึกษานอกสถานท่ี  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน  องคกรหรือสถาบันท่ีมีความโดด 

เดนดานคุณธรรมจริยธรรม 
(3) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
ใชวิธีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic Assessment) 
(1) ดานความรู ความเขาใจ ประเมินจากการทดสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค 
(2) ดานทักษะประเมินจากการรูจักคดิวิเคราะหเชิงเหตุผล 
(3) ดานเจตคติ ประเมินจากการรูจักประยุกตใชหลักทฤษฎีและหลักธรรมในการแกไขปญหา 
(4) ดานบุคลิกภาพและพฤติกรรม ประเมินจากมนุษยสัมพันธในการทํากิจกรรม รวมท้ังการเขาหองเรียน 
(5) ดานการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในหองเรียนของนักศึกษา 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 

มีความรูในหลักการ หมายความวา ผูศึกษามีความรูดานเนื้อหาสาระของวิชาพุทธศาสนพิธี ท่ีมาของหลัก
ทฤษฎี และขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธท่ีดี โดย 

(1) ความรูความเขาใจในพุทธศาสนพิธี และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
(2) สามารถแสวงหาความรูดานพุทธศาสนพิธีท่ีเปนปจจุบัน 
(3) ไดเรียนรูเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย 
(4) มีความรูหลักธรรมท่ีเปนหัวใจหลักแหงพุทธศาสนพิธี อันไดแก ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ขอปฏิบัติ หลักปรัชญา 

ของพิธีกรรม ตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา  
2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย 
(2) อภิปราย 
(3) การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน 
(4) การวิเคราะหกรณีศึกษา นําเสนอภาพ (Power point) ชมภาพเกี่ยวกับสารคดี (บางบท)  
      โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child center) โดยเนนผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหเปน แกปญหา 
      เปน โดยอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากการแสดงออกในการพิพากษ การแสดงวิสัยทัศนของนักศึกษาของนักศึกษาแตละคน ซ่ึง

อาจเปนการสนทนาโตตอบในระหวางชั่วโมงเรียน 
(3) ประเมินจากการรวมมือในการเขาเรียน ดูพฤติกรรมในเวลาเรียนวามีความเขาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี

อยางไรในเวลาเรียนและการปฏิสัมพันธตอเพ่ือนรวมหอง 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
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(1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ
ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ
แกไขปญหา 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน 
(2) การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด   
(3) การจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวัดผลจากงานท่ีมอบหมายใหแตละกลุมนําเสนอ 
(2) การวัดจากแนวคิดวิเคราะหในเรื่องท่ีมอบหมายให เชน การเขาใจปญหา การปองกันปญหา การแกไข

ปญหา พรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกปญหา 
(3) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
(4) การทดสอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม 

4.2 วิธีการสอน 
(1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียน

กับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน
เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามจัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา  

(2) การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 

(2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการ          
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

5.2 วิธีการสอน 
(1) อธิบาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล  

ท้ังการพูด  การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ี 
เกี่ยวของในสถานการณท่ีตางกัน 

(2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารท่ีหลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ 
และฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการ

ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
บทที่ 1 บทนํา 
1.1 ความหมายของพุทธศาสนพิธี 
1.2 คณุคาของพุทธศาสนพิธี 
1.3 ประเภทของศาสนพิธี 
1.4 องคประกอบทั่วไปของพุทธ
ศาสนพิธี 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

2 บทที่ 2 บุญพธิ ี
2.1 พิธีขึ้นบานใหม 
2.2 พิธีแตงงาน 
2.3 พีธีทําบุญตักบาตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

3 2.4 พิธีถวายสงัฆทานตางๆ 
 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

4 บทที่ 3 กุศลพธิ ี
3.1 พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
3.2 พิธีการบวชนาค 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

5 3.3 พิธีบวชเนกขัมมะ 
3.4 พิธีรักษาอุโบสถศีล 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

6 บทที่ 4 สังฆกรรม 
4.1 อุโบสถกรรม 
4.2 กรานกฐิน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

7 4.3 ปริวาสกรรม 
4.4 อุปสมบทกรรม 
4.5 วินัยกรรมในการใชสอยบริขาร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

8 บทที่ 5 พิธเีก่ียวดวยศพ 
4.1 พิธีบรรจุศพ/ บรรจุอัฐ ิ
4.2 พิธีต้ังสวดอภิธรรม 
5.3 พิธีฌาปนกิจ 
5.4 พิธีอุทิศสวนกุศล 

3 1)บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
(PowerPoint) 
2)ดูวิทัศน 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 
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9 สอบกลางภาค 3  นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

10 บทที่ 6 พิธเีนือ่งดวยวันสราทและ
วันสําคัญทางศาสนา 
6.1 พิธีวันขึ้นปใหม 
6.2 พิธีวันสงกรานต 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

11 6.3 พิธีเวียนเทียนวันสําคัญ 
6.4 พิธีวันฉลากภัตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

12 บทที่ 7 มารยาทชาวพุทธ 
7.1 การกราบ-การไหว 
7.2 การแตงกายในพิธีตางๆ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ฝกปฏิบัติ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

13 7.3 การรับและการให  
7.4 การใหความลําตามลําดับอาวุโส 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

14 บทที่ 8 พิธีกรรมและธรรมเนียม
สําคัญบางอยาง 
8.1 พิธีเทศมหาชาติ 
8.2 พิธีพุทธาภิเษก 
8.3 พิธีทอดกฐนิ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3)มอบหมายคนควารายงาน 
 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

15 8.4 พิธีไหวคร ู
8.5 พิธีบายศร ี

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ดูวีดิทัศน 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

16 8.6 พิธีในวันสาํคัญทางราชการ  1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ดูวีดิทัศน 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาลี 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของ
การประเมิน 

1 1.1 

(1) ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมิน
จากดานเจตคติ(Attitude Domain ) 
บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน  
โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การ
สังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูล
สถิติความประพฤติ 
 

ท้ังภาคการศึกษา 30 

2 2.1 

(1) การประเมินดวยการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การสอบเนื้อหาวิชารูโดยใชขอสอบ  
การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
(2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือ

9 และ 16 25 



 6 

ผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  
ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา 
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุป
โครงการ   

3 3.1 

(1) การประเมินดวยการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การสอบเนื้อหาวิชารูโดยใชขอสอบ  
การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
(2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือ
ผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  
ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา 
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุป
โครงการ   

9 และ16 25 

4 4.1 

(1) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ใน
สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
(2) การประเมินความสามารถในการ
ทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงาน
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ท้ังภาคการศึกษา 10 

5 5.1 

(1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดย
ใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  
และวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย  
การศึกษาอิสระ 
 

ท้ังภาคการศึกษา 10 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
คณาจารยเลี่ยงเชียง. พุทธศาสนพิธี  สําหรับธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพเลี่ยงเชียง. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
     พระธรรมโสภณ. พิธีกรรมและศาสนพิธี. นครรราชสีมา. สมบูรณการพิมพ. 
     พระครูสมุหเอ่ียม สิริวรฺโณ. มนตพิธี. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพเลี่ยงเชียง. 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรงุการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(1) โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
(1) การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรมหรือฝายวิชาการ 

3. การปรับปรุงการสอน 
(1) การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 



 7 

(1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
(1) ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ  

 
 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :   [ชื่อผูรับผิดชอบรายวิชา]  
 
 ลงชื่อ     วันท่ีสงรายงาน : 29 ธันวาคม 2557 

                           (นายวุฒิไกร  ไชยมาลี) 
 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :   [ชื่อประธานหลักสูตร/ประธานโปรแกรมวิชา]  
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน :  29  ธันวาคม 2557 

                            (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
 
 


	รายละเอียดของรายวิชา

