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มคอ .3   คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการจดัการ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 BM414 การจัดการข้ามวฒันธรรม (Cross Cultural Management) 
2. จ านวนหนว่ยกติ 
      3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการ 

ประเภทรายวชิา วิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
 ภาคการศึกษาต้น 2560 ชั้นปีที่ 3-4 

6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 BA208 พฤติกรรมองคก์าร (Organizational Behavior) 

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 _ 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 15 สิงหาคม 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อคา่นิยม วิธีคดิ 

ทัศนคติและพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะในบริบทของการท างานในองคก์ร และสามารถอธิบาย
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และประยุกตใ์ช้กรอบแนวคิดวัฒนธรรม ในบริบทองค์กรว่ามีความแตกต่างกันอยา่งไร รวมถึง
นัยส าคัญต่อการบริหารจัดการขา้มวฒันธรรม 

2. เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักศกึษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวฒันธรรมย่อย และบทบาทต่อภาวะ
ผู้น า กลยุทธ์ การส่ือสาร การจัดการความขัดแยง้ และการท างานเป็นทีม 

3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความแตกต่างระหวา่ง
วัฒนธรรมของชาติตวัเองเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่นๆ รวมถึงยอมรับและเปิดกว้างต่อ
วัฒนธรรมที่แตกตา่ง 

4. เพือ่ให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และรู้จักพัฒนาวิธกีารบริหารจัดการกับวฒันธรรมที่แตกต่าง
ในองคก์รได ้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวชิานี้ เพื่อให้นักศกึษาได้เรียนรู้เกีย่วกับภาคทฤษฎีในการจัดการขา้มวฒันธรรม 
และการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในประเด็นที่ส าคัญต่อพนักงาน ผู้จดัการ และผู้น า  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมายของวัฒนธรรม ที่มาของวฒันธรรม วัฒนธรรมเปรียบเทียบ ผลกระทบของวฒันธรรมตอ่ค่านยิม วิธี
คิด ทัศนคติ แรงจงูใจ พฤติกรรมของคนในองคก์ร และกลยุทธ์องค์กร ความทา้ทายและบทบาทของ Global Manager 
ภาวะผู้น าเปรียบเทียบ การตดิตอ่ส่ือสารข้ามวฒันธรรม การบริหารจัดการทีมขา้มวัฒนธรรม  
 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ ห้องพักอาจารย์ ตึก 21 ชั้น 2  โดยอาจารย์ผู้สอนประกาศช่วงเวลาการเข้า
รับค าปรึกษาและแนะน าให้แก่นักศึกษาล่วงหน้าในประมวลการสอนรายวิชา หรือ นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ
ค าปรึกษานอกเหนือเวลาที่ก าหนดได้โดยการนัดหมาย  
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุง่หวัง   มีดังต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน 
เสียสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  
และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1. ชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการเรียนวิชานี้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษา เช่น การส่งงานตรงต่อเวลา มารยาทและจิตส านึกในการปฏิบัติตัวในห้องเรียนต่อเพื่อน
นักศึกษาและอาจารย ์
  1.2.2. มอบหมายการท างานเป็นกลุ่มให้แก่นกัศึกษา เพื่อฝึกฝนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของ
นักศึกษาในการท างานกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  1.2.3. สอดแทรกประเด็นเรื่องคณุธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน การถกปัญหา การแสดงความคดิเห็น และ
กิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน  
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมตา่งๆของนกัศึกษาในชัน้เรียน และให้คะแนนนกัศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

  1.3.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการท างานกลุ่ม การแก้ไขปัญหาของกลุ่ม และความ
รับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนประเมินผลงานของกลุ่มที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ความเพียรพยายามและความซื่อสัตย์ของ
นักศึกษา 
  1.3.3. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้เรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจและการเข้าสังคม การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ท่ีครอบคลุมทั้ง  

การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการด าเนินงาน การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานในสาขาที่ศึกษา 
2.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ  

ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1. บรรยายในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน  
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  2.2.2. อภิปรายกรณีศึกษาและปญัหาจากองค์กรจรงิ ใช้ส่ือการสอนต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ข่าว เพือ่ให้นักศกึษา
ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และกระตุน้ให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็น 

  2.2.3. ด าเนินการทดลองแนวคิดหรือทฤษฎีในชั้นเรียน (Experiments) 
  2.2.4. มอบหมายการท างานเป็นกลุ่มให้แก่นกัศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   
  2.3.2. ประเมินจากงานท่ีให้ส่งในชั้นเรียน 

  2.3.3. ประเมินจากการตอบค าถาม การอภิปราย การคิดวเิคราะห์และการแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 
  2.3.4. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

3.1.1. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.1.2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 
3.1.3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือก

ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1. บรรยายในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน  
  3.2.2. อภิปรายกรณีศกึษาและปญัหาจากองค์กรจรงิ ใช้ส่ือการสอนต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ข่าว เพือ่ให้นักศกึษา
ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และกระตุน้ให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นและตัดสินใจ 

  3.2.3. มอบหมายการท างานเป็นกลุ่มให้แก่นกัศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค ์การ
ประยุกตใ์ช้และต่อยอดความรู้ที่ได้เรียน ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ และการน าเสนอ 

 
 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   
  3.3.2. ประเมินจากงานท่ีให้ส่งในชั้นเรียน 
  3.3.3. ประเมินจากการตอบค าถาม การอภิปราย การคิดวเิคราะห์และการแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 
  3.3.4. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
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4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
4.1.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มคีวามแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
4.1.4 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4.1.5 มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1. มอบหมายการท างานเป็นกลุ่มให้แก่นกัศึกษา  
  4.2.2. จัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรยีน เช่น การแข่งขันระหว่างทีม เป็นต้น 
 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1. ประเมินจากการตอบค าถาม การอภิปราย การคิดวเิคราะห์และการแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 
  4.3.2. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

5.1.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1. บรรยายในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้สื่อน าเสนอเปน็ภาษาองักฤษ และสอดแทรกการสอนใช้
ภาษาองักฤษอยา่งถูกต้อง 
  5.2.2. มอบหมายงานน าเสนอเปน็กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษารู้จกัใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการคน้คว้าหาข้อมูล
ความรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยในการน าเสนอ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   
  5.3.2. ประเมินจากการตอบค าถามของนักศึกษา 
  5.3.3. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชาและแนวทางการ
เรียนการสอน  บทน าและ
ความส าคัญของรายวชิา 

3 การบรรยาย การอภิปราย ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

2 โลกาภิวัฒน์ และบทบาทของ
ผู้จัดการ 

3 การบรรยาย การอภิปราย 
กรณีศึกษา เกมส์ 

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม  3 การบรรยาย การอภิปราย 
กรณีศึกษา กจิกรรมกลุ่ม 

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

4 มิติวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 

3 การบรรยาย การอภิปราย 
กรณีศึกษา  

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

5 มิติวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 

3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทัศน์ ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

6 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อคา่นิยม 
วิธีคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของ
คน 

3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทัศน์ 
กิจกรรมกลุ่ม 

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

7 วัฒนธรรมกับการจัดการ 3 การบรรยาย การอภิปราย 
กรณีศึกษา 

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

8 วัฒนธรรมกับการจัดการ 3 การอภิปราย วดิีทัศน์ (ภาพยนตร์) ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
9 สอบกลางภาค 
10 วัฒนธรรมกับแรงจูงใจในการท างาน 3 การบรรยาย การอภิปราย          

การทดลอง 
ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

11 วัฒนธรรมกับการส่ือสาร 3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทัศน์ ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
12 วัฒนธรรมกับการท างานเป็นทีม 3 การบรรยาย การอภิปราย          

การทดลอง 
ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

13 วัฒนธรรมกับกลยุทธ์องค์กร 3 การบรรยาย การอภิปราย 
กรณีศึกษา 

ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

14 การน าเสนอกลุ่ม 3 การน าเสนอ การอภิปราย ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
15 การน าเสนอกลุ่ม 3 กาน าเสนอ การอภิปราย ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
16 สรุปบทเรียน  3 การบรรยาย การอภิปราย           ดร. อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 
2.1.1 – 2.1.5 
3.1.1-3.1.2 
5.1.2-5.1.3 

การสอบกลางภาค  
 

9 
 

35% 
 

2 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 
2.1.1 – 2.1.5 
3.1.1-3.1.4 
4.1.1 – 4.1.5 
5.1.2-5.1.4 

งานในชั้นเรียนและการบ้าน 
งานกลุ่ม และการน าเสนอ 

4, 7, 12 
15-16 

30% 
25% 

3 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 
2.1.1 – 2.1.5 
3.1.1-3.1.2 
5.1.2-5.1.3 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรยีน เช่น การเข้า
ชั้นเรียน การตอบค าถาม การอภิปราย 
การส่งงานในชั้นเรียน การร่วมกจิกรรม
ในชั้นเรยีน เป็นต้น 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน (Handouts), Power Point slides, case studies และบทความที่มอบหมายให้อ่านใน
แต่ละสัปดาห ์
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 หนังสือที่แนะน าให้อ่าน  

1. Thomas, David C. & Peterson, Mark. F. Cross Cultural Management: Essential Concepts 
3rd Edition. Sage Publication, 2014 

2. บรรจง อมรชีวิน (2004). วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 สอบถามความคิดเห็นสะท้อนกลับและความต้องการจากนักศึกษา 

 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 ผลการสอบ งานท่ีส่งต่างๆ 

 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 ผลงานกลุ่ม และผลการน าเสนอของนักศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงรายวิชา กิจกรรม และวิธีการประเมินผลกิจกรรมอยา่งต่อเนือ่ง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตั้งกรรมการก ากับมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 


