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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรการส่ือสารเชิงกลยทุธ์                                                       

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         CS 139 การประชาสัมพนัธ์ระดับสากล 
          (Global Public Relations) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       วชิาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์ดร.สุทธนิภา ศรีไสย ์
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี1/นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     30 มิถุนายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายหลกั แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 
สถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสในการท างานประชาสัมพันธ์ ระดับสากล ผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรสมัยใหม่ บทบาทของ
โลกาภิวฒัน์ อินเทอร์เน็ตและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีต่อการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
1) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายหลกั แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 
2) เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและโอกาสในการท างานประชาสัมพนัธ์ข้ามชาติ ผลกระทบด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รสมยัใหม่ 
อินเทอร์เน็ต 
3) เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ 
 4) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสัมพนัธ์ระดบัโลกได ้

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
หลกั แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล สถานการณ์ปัจจุบนัและโอกาสในการท างาน
ประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล ผลกระทบดา้นการเมือง เศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมต่อการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รสมยัใหม่ บทบาทของโลกาภิวฒัน์ อินเทอร์เน็ตและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีต่อการส่ือสาร
เชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมง   สอนเสริมในหนา้กลุ่ม 

Global PR 2559 ใน
Facebook ท่ีตั้งมาเพื่อ
นกัศึกษาวชิาน้ีโดยเฉพาะ 

 75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชา   
    - ผูส้อนจดัท ากลุ่มเฟซบุก๊เพื่อติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษา ตลอดจนสนบัสนุนการใชอี้เมลเ์พื่อติดต่อส่ือสารในกรณีท่ี
นกัศึกษาไม่เขา้ใจในบทเรียน  

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
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1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญัได ้
3) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

      1.2 วธีิการสอน 
            1) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยการเนน้การเขา้เรียนให้ตรงต่อเวลาและรู้หนา้ท่ีการเป็นผูน้ ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิก ซ่ือสัตยแ์ละไม่คดัลอกงานของผูอ่ื้น 

            2) มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม ในและนอกเวลาเรียน ทั้งยงัฝึกใหน้กัศึกษา
ระดมสมองในเวลาเรียนและใหอ้อกมาน าเสนองานหนา้ห้องเพื่อฝึกการยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
            3) ยกกรณีศึกษาและใหน้กัศึกษาวเิคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเพื่อใชใ้นการอภิปรายเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์
ระดบัสากลในประเด็นต่างๆ 
            4) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  และตกัเตือน
เม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
           5) เนน้ย  ้าและตกัเตือนนกัศึกษาไม่ใหมี้การคดัลอกงานผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิง 
      1.3 วธีิการประเมินผล 

1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  
2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
3) การน าเสนองาน รับฟังและการตอบขอ้ซกัถามของเพื่อนในหอ้ง 
5) การอา้งอิงแหล่งท่ีมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6) การอภิปรายเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ขา้มชาติในประเด็นต่างๆ 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
หลกั แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ขา้มชาติ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและโอกาสในการ
ท างานประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล ผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมต่อการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรสมยัใหม่ อินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการส่ือสารเชิง        
กลยทุธ์ระหวา่งประเทศ และการประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสัมพนัธ์ระดบัโลกได ้
      2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย   อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือและการฝึกปฏิบติัจริง โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    
      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) แบบฝึกหดัท่ีใหท้  าในชั้นเรียนในทุกคร้ังท่ีสอน 

            2) การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทั้งในเฟซบุก๊ I-Pad และ offline  

            3) การซกัถามเก่ียวกบับทเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) สามารถสืบคน้ ตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
          3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการการประชาสัมพนัธ์ระดบัสากลและ
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งลึกและรอบดา้น 
          4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะการแกไ้ขปัญหาทางการประชาสัมพนัธ์ระดบัสากลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3.2 วธีิการสอน 
         1) กระตุน้ให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศึกษาดา้นประชาสัมพนัธ์ระดบัสากลท่ี พร้อมทั้งอภิปราย
และเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางการประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 
          2) ฝึกปฏิบติัจริงในหอ้งเรียน 
         3) วพิากษ ์วจิารณ์ ช้ีแจงใหน้กัศึกษาเห็นขอ้บกพร่องและพร้อมแกไ้ขถูกตอ้งชดัเจน 
          5) บรรยายใหน้กัศึกษาเห็นเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีกบักรณีศึกษาท่ีเรียนมากบัประเด็นต่างๆในการวิจยั 
  3.3 วธีิการประเมินผล    
        แบบฝึกหดั การอภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง การประเมินจากการน าเสนองานในชั้นเรียน งานท่ีไดรั้บมอบหมาย       
การสอบกลางภาค และการสอบไล่ปลายภาค  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) สามารถวเิคราะห์ ประเมิน ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆท่ีมีความซบัซอ้นหรือยุง่ยากระดบัวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง  
           2) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและพร้อมแสดงจุดยนืในการตดัสินใจจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ
ทั้งของตนเองและของกลุ่มอยา่งเหมาะสม 
   4.2 วธีิการสอน 
         1)  ฝึกใหน้กัศึกษาวเิคราะห์โจทย ์ความยุง่ยากและปัญหาดา้นการการประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 
       2) จดักิจกรรมกลุ่มในการวพิากษว์จิารณ์เชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 
       3) มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศึกษา โดยยกกรณีศึกษาท่ีตอ้งมีการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ระดบั
สากล 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ระดบัความสามารถในการวเิคราะห์ 
         2) พฤติกรรมในขณะท างานกลุ่มในชั้นเรียน 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
            1) ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
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            2) ทกัษะในการแนะน าประเด็นการแกปั้ญหา โดยใชส้ารสนเทศเพือ่สืบคน้และสนบัสนุนการท าประชาสัมพนัธ์
ระดบัสากล 
            3) ทกัษะการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร/การน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่า
และการเขียนดว้ยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งเหมาะสมในทางวชิาการและวชิาชีพ 
            4) ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
     5.2 วธีิการสอน 

1) ใหน้กัศึกษาคน้หาขอ้มูลและกรณีศึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเทศต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  
2) ใหน้กัศึกษาฝึกน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ สังเคราะห์และเลือกวธีิการน าเสนอใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

          3) ฝึกทกัษะการส่ือสารและช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงเน้นย  ้าให้นกัศึกษา
ตระหนกัถึงผลกระทบต่อความเป็นมืออาชีพหากใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
             4) ฝึกทกัษะใหน้กัศึกษารู้จกัการน าเสนอดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น I-Pad PowerPoint หรือนิทรรศการ 
    5.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ผลของการฝึกปฏิบติัการคน้หาขอ้มูลดา้นการประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 
          2) คุณภาพของการวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเลือกวธีิการน าเสนอ 
          3) ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
          4) แบบฝึกหดั/การน าเสนองานดา้นประชาสัมพนัธ์ระดบัสากล 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าวชิา กระบวนการสอน   
 ความหมายของการ

ประชาสัมพนัธ์ 
 ความส าคญัของการเรียน

การประชาสัมพนัธ์ระดบั
สากล 

3  แจกใบประมวลรายวชิา 

 บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก
โจทยท่ี์ให้ 

 สรุปการอภิปรายกลุ่ม (น าเสนอ) 

อาจารย ์ดร.สุทธนิภา 
ศรีไสย ์

 

2  กระบวนทศัน์ท่ีใชใ้น
การศึกษาดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์โลก  

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
 สรุปการอภิปรายกลุ่ม (น าเสนอ) 

3  กระบวนทศัน์ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์โลก (2) 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

 ท างานแบบฝึกหดัเด่ียว 
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 ท างานกลุ่มในชั้นเรียน 
 

4  การน าเสนองานโดยใช้
กระบวนทศัน์การ
ประชาสัมพนัธ์โลก 

  น าเสนองาน 

5  ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา
การประชาสัมพนัธ์ใน
ประเทศต่างๆ(Country 
Study) 

 ตวัอยา่งการ
ประชาสัมพนัธ์ของ 
ClubMed Indochina 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
 

6  ความหมายและประเภท
ของวฒันธรรม 

 ตวัช้ีวดัทางวฒันธรรม 
(1) 
 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

 ท าแบบฝึกหดัเด่ียว 
 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
 สรุปการอภิปรายกลุ่ม 

7 ตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ขา้ม
ระดบัสากล: การประชาสัมพนัธ์
ในประเทศจีน (วทิยากร) 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
8.  ตวัช้ีวดัทางวฒันธรรมของ  

Hofstede กบัการประชาสมัพนัธ์
ระดบัสากล 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา 
สอบกลางภาค  

9 ตวัช้ีวดัทางวฒันธรรมของ 
Parsons กบัการประชาสัมพนัธ์
ระดบัสากล   

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 

อาจารย ์ดร.สุทธนิภา 
ศรีไสย ์

 

10 การประชาสัมพนัธ์และการท า
ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ในประเทศ
ไทย 

3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

 วเิคราะห์และอภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 

11 การประชาสัมพนัธ์ในทวปียโุรป 3  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 



 

 7 

12 การประชาสัมพนัธ์ในเอเชียและ
ตะวนัออกกลาง 

  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

13 การประชาสัมพนัธ์ในทวปี
อเมริกาเหนือ 

  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

14 การประชาสัมพนัธ์ในทวปี
แอฟริกา 

  บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

15 จดันิทรรศการ Global PR Village 
2015 

  กิจกรรม งานกลุ่ม จดัโครงการ 

สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.2,1.3,1.6,1.7, 2.1, 2.2, 
2.8,3.1,3.2,3.3,3.4, 

4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 

การเขา้ชั้นเรียน 1-8 
 

10% 

3 1.2,1.3,1.6,1.7, 2.1, 2.2, 
2.8,3.1,3.2,3.3,3.4, 

4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 

แบบฝึกหดัและงานกลุ่ม 14-15 30% 

4 1.2,1.3,1.6,1.7, 2.1, 2.2, 
2.8,3.1,3.2,3.3,3.4, 

4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

9, 16 60% 

  รวม  100  % 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
PowerPoint และเอกสารใน iTuneU 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
          กมลพรรณ เถินบุรินทร์ (2555).  การวเิคราะห์หน้าทีข่องนักประชาสัมพนัธ์ไทยและมาเลเซียทีป่รากฏบน 

เวบ็ไซต์หางาน Jobstreet. การศึกษาศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิานิเทศศาสตร์การตลาด บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลห์รือกลุ่มในเฟซบุ๊กของผูส้อน  
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
     3) การพิจารณาจากความเขา้ใจในงานหรือการน าเสนอของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การปรับปรุงแบบฝึกหดั กิจกรรม และโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การแต่งตั้งกรรมการในสาขาวชิาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา (คะแนน/เกรด) โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบและวธีิการใหค้ะแนน 
    2)  การแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการของสาขาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการให้คะแนน และ
ผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  ผล
การสอบของนกัศึกษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยคณะกรรมการของคณะ 
    2) การปรับกรณีศึกษาใหท้นัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์มากยิง่ข้ึน 

 


