
รายละเอียดของวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
โปรแกรมวิชา:  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา :   220316 เทววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Theology) 
2. จํานวนหนวยกิต :  3 หนวยกิต  (3-0- 3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : ครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ดร.นิวัติ ทองวล 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  : ภาคการศึกษาท่ี 2/2557  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปท่ี  2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน :   ไมม ี
8. สถานท่ีเรียน : อาคาร 9 หอง 9.12.11 มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด : 18 กรกฎาคม 2557 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
(1) นักศึกษามีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(2) นักศึกษาความรูความเขาใจในศาสตรดานเทววิทยาอยางเปนระบบ  สามารถอธิบายความมีอยูและคณุสมบัติของพระ

เจา  เทพเจา  เทวะ ความสัมพันธระหวางพระเจา เทพเจา  เทวะ และมนุษย  ปรัชญาพ้ืนฐาน  หลักคาํสอน  การ
ปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนาเทวนิยม 

(3) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูดานเทววิทยาท่ีเปนปจจุบัน 
(4) นักศึกษาสามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคดิจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏบัิติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
(5) นักศึกษามีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

สังคม 
(6) นักศึกษามีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ

หรือคณติศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
(7) นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
 
2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ การศึกษาภายในปการศึกษา 2555 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ความมีอยูและคณุสมบัติของพระเจา  เทพเจา  เทวะ ความสมัพันธระหวางพระเจา เทพเจา  เทวะ และมนุษย  

ปรัชญาพ้ืนฐาน  หลักคําสอน  การปฏิบัติพิธีกรรม  ในศาสนาเทวนิยม 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 45 คาบเรยีน 
(2) สอนเสริม   ไมม ี
(3) การฝกปฏิบัต ิ ไมม ี

 1 



(4) การศึกษาดวยตนเอง 45 คาบเรียน 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ใหคําปรึกษาประจํารายวิชาสัปดาหละ  5  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ทุกวัน  เวลา  08.30 -09.30 น. 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม และจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรบัครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลา

การสอน  4  ธรรมเทสกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
 (2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ ครุุสภา 
 (3) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายประกอบสื่อ 
(2) การเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ใชวิธีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) จากสถิตจิาการเขารวมกิจกรรม  และ

การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค  
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 
(1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
(2)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาใน

วิชาชีพ 
(3)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจบัุน 
(4)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรู

ท่ีเก่ียวของได 
 

2.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยาย  ประกอบการนําเสนอสือ่ 
(2) ชมวีดิทัศน 
(3) การเรยีนรูดวยตนเองแบบคนควารายงานกรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบยอย  สอบกลางภาค   สอบปลายภาค   ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฏ ี

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏบัิติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 

 (2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ
ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไข
ปญหา 

 (3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสยัทัศน   ดวยองค
ความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายประกอบสื่อ 
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(2) เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณศีึกษา (Case Based) โดยการใหผูเรยีนไดฝกทักษะการคิดและการแกไข
ปญหาท้ังในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของกับพุทธศาสนา 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวัดผลจากงานท่ีมอบหมายใหแตละกลุมนําเสนอ 
(2) การวัดจากแนวคดิวิเคราะหในเรื่องท่ีมอบหมายให  เชน การเขาใจปญหา  การปองกันปญหา   

                  การแกไขปญหา  พรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกปญหา 
(3) การอภิปราย  เพ่ือสะทอนแนวคิด  จากการทํากรณศีึกษา   

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม 

 (2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยาง
สรางสรรค 

 (3) มีความสมัพันธท่ีดีกับผูเรยีน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผดิชอบตอ
สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 (4) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 
4.2 วิธีการสอน 

(1) กิจกรรมกลุม   โดยการสรางกระบวนการมีปฏสิัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับ
สังคมและผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสรมิการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรบัจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณติศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

 (2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรบัผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดด ี

 (3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

5.2 วิธีการสอน 
(1) เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณศีึกษา (Case Based) 
(2) อภิปราย โดยการนําเสนอขอมลูจากการศึกษากรณีศึกษาในกลุม  และรับการวิพากษขอมูลท่ีรวบรวมไว 
      ในหลายชองทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ผลการการทํารายงานกรณีศึกษา และการนําเสนอขอมลู 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห เนื้อหา เวลา/
ชม. 

สื่อ/กิจกรรม ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 3 1) สื่อ(PowerPoint) ดร.นิวัติ
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บทท่ี 1 บทนํา :  
1.1 ความหมายของเทววิทยา 
1.2 เทวิทยาดั้งเดมิ 
1.3 เทววิทยาระบบ 

2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ทองวล 

2 บทท่ี 1 บทนํา :  
1.4 ทฤษฎีในการศึกษาเทววิทยา 
1.5 เทววิทยาในศาสนาอเทวนิยม 

 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 
3.) แบบฝกหัดทายบท 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

3 บทท่ี 2 เทววิทยาของศาสนาคริสต 
2.1 แนวคิดเรื่องกําเนิดและความมีอยูของพระเจา 
2.2 ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

4 บทท่ี 2 เทววิทยาของศาสนาคริสต (ตอ) 
2.3 ตรินิตี ้
2.4 จิตศักดิส์ิทธิ 
2.5 พิธีกรรมศักดสิิทธ์ิ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

5 บทท่ี 3  เทววิทยาของศาสนาคริสตของศาสนาอิสลาม 
3.1 แนวคิดเรื่องกําเนิดและความมีอยูของ 
3.2 พระอัลเลาะห : พระผูสรางเพียงหน่ึงเดียว 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

6 บทท่ี 3  เทววิทยาของศาสนาคริสตของศาสนาอิสลาม 
3.3 พระมะหะหมดั  
3.4 ฮัลกุรอาน 
3.5 พิธีกรรมศักดสิิทธ์ิ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

7 บทท่ี 4 เทววิทยาของศาสนาพระเจาของศาสนาฮินดู 
4.1 ตรีมรูต ิ
4.2 ศักติ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

8 บทท่ี 4 เทววิทยาของศาสนาพระเจาของศาสนาฮินดู 
4.3 พิธีกรรมศักดิส์ิทธ์ิ 
4.4 เทพของฮินดู 

 

3 1)บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2)ดูวิทัศน 
3)มอบหมายคนควารายงาน 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

9 บทที 5 เทพและเซียนของจนี 
5.1 เง็กเซียนหองเต 
5.2 ฮกลกซิ่ว 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

10 บทที 5 เทพและเซียนของจนี 
5.3 โปยเซียน 
5.4 เจาแมกวนอิม 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

11 บทท่ี 6 เทพเจาของศาสนาโบราณ 
6.1 ศาสนาอียิปต 
6.2 ศาสนากรีก 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

12 บทท่ี 6 เทพเจาของศาสนาโบราณ 
6.3 ศาสนาโรมัน 
6.4 ศาสนาอินคา 

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 
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13 บทท่ี 7 เทวะในลัทธิภูตผี 
7.1 ความหมายของผ ี
7.2 ประเภทของผ ี
7.3 การปลุกเสกผีและใชผ ี

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

14 บทท่ี 7 เทวะในลัทธิภูตผี 
7.4 ตํานานผตีางๆ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

15 บทท่ี 8 กรณีศึกษาการบูชาผีมอญบานพุดซา  ตําบลพุด
ซา 

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

16 บทท่ี 8 กรณีศึกษาการบูชาผีมอญบานพุดซา  ตําบลพุด
ซา 

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมิน 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude 
Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมลูสถิติ
ความประพฤต ิ
(2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซึ่งอาจทําไดในลักษณะ การ
ตรวจสอบเจตคติทางดานคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีองคประกอบจาก
สวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณน้ัน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2. ดานความรู 
 

1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองค
ความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรยีนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํา
รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ
ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

สัปดาหท่ี  8 
และ15 

30 % 

3.ดานทักษะทางปญญา 
 

1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ   
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดย

ยกตัวอยางกรณศีึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 % 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และ

ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 
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5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงาน
กรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมลูผลการศึกษาวิจยั  การศึกษาอิสระ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 
    - ไมม ี- 
2. เอกสารและขอมลูสําคัญท่ีนกัศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
    - ไมมี - 
3. เอกสารและขอมลูแนะนําท่ีนกัศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
กีรติ บุญเจือ. (2527). แกนปรัชญายุคกลาง. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพาณิชย. 
เคนเน็ท สกอตท ลาทัวแร็ทท.  (2547). ประวัติศาสตรศาสนาคริสต.  แปลโดย ธนาภรณ ธรรมสุจรติกุล และ สิธยา คูหาเสนห,  
          พิมพครั้งท่ีหน่ึง.  กรุงเทพฯ. บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุป จํากัด. 
พงศ โสโน. (2550) ปฏิทินประวัติศาสตรโลก. พิมพครั้งท่ีหน่ึง. กรุงเทพฯ . หจก.โรงพิมพมิตรสยาม.   
เวปไซด 

http://www.islam101.com/theology/ 
http://hinduonline.co/HinduReligion/AllAboutHinduism7.html 
http://www.godandscience.org/doctrine/ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
การสังเกตการณสอนจากโดยประธานโปนแกรมหรือผูเช่ียวชาญ 
3. การปรับปรุงการสอน 
การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรยีนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
        การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาผลการเรียน ตลอดถึงการสุมตัวอยางตรวจ

ผลงานของนักศึกษา  
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4  
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ดร. นิวัติ  ทองวล 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีสงรายงาน :  18 มกราคม 2558    .  
                           (....ดร. นิวัติ  ทองวล...) 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีรับรายงาน : 18 มกราคม 2558   .  
                       (.......นายสุชาติ พิมพพันธ.....) 
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