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รายละเอียดของวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1500110 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. ดร. ยงยุทธ อินทจักร
ผศ. ดร. นิรมล สุวรรณกาศ
ผศ. ดร. วุฒิ บัวเหม
ผศ. จิรพรรณ ทองมาก
อ. หนึ่งฤทัย ดวงดัน
อ. รัฐพล ทองแตง
อ. วราภรณ มิ่งขวัญ
อ. ปญญณัฐ ศักดิ์สทิ ธานุภาพ
อ. ศิริกาญจน ศรีวิศาล
อ. ทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
อ. บูรณพงษ โกเสนารักษ
อ. พิทยา ยาโม
อ. ชาริสร เสนาปา
อ.เสกสรร ทัพผดุง
อ.วัชรี วงศทะเนตร
อ. อนันต จันทิหลา
อ. อุบลรัตน พูลทรัพย
อ. ดร.วรางคนา สุติน
อ. Gordon Stewart
อ. James Robertson
5. ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี

อ. อรุชา พึ่งอินทร
อ. พรพัฒน ฤทธิชัย
อ. สําเริง ถึงคุณ
อ. กุลรวี กลิ่นกลัน่
อ. สุรพล สิงหเนตร
อ.สงกรานต ถุงแกว
อ. Sara Cadei
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จัดทํารายละเอียดของวิชา และวันที่มีการปรับปรุงครัง้ ลาสุด
พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ทักษะการอาน การเขียน
ภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการที่หลากหลาย มีความรูในการนําเสนอโครงงานรูปแบบที่
เปนทางการ เปนผูที่สามารถใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม มีระเบียบวินัย และแกไขปญหา
ตางๆ ได เพื่อเตรียมพรอมรับในยุคของขอมูลขาวสารที่แลกเปลี่ยนกันระหวางประเทศ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู และเขาใจพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูภาษา สามารถนําไปใชไดจริง
ในการดําเนินชีวติ เรียนรูจากบริบทที่หลากหลายผานกระบวนการทํางานรวมกัน และมีการ
ใชและวิเคราะหขอมูลที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน

หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
เนนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
ศึกษาโครงสราง การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําเสนอโครงงานในรูปแบบที่
เปนทางการได ตลอดจนการเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหาตางๆ ในชั้นเรียน นําไปสูการ
สรางพฤติกรรมการเรียนรูดานพุทธพิสัย และจิตพิสัย ฝกการตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตองานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
สอนเสริม
บรรยาย
45 ชั่วโมง

การฝกภาคสนาม/ การศึกษาดวย
ฝกภาคปฏิบัติ
ตนเอง
สอนเสริมตามความ ไมมีการฝกภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง
ตองการของนักศึกษา
และการฝกงาน
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย

3

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตามความตองการ 2
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดาน คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่น
1.1.2 มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ และรูรักสามัคคี
1.1.4 มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคณ
ุ ขยัน ประหยัดและอดทน
1.1.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
เห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียนจากเนื้อหาที่สอดแทรกและจากประสบการณ
ในชั้นเรียน
1.2.2 มอบหมายงานและกําหนดความรับผิดชอบใหแตละบุคคลและงานกลุมในชัน้
เรียน
1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตและตรง
เวลา
1.3.2 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย และประสิทธิผลของงานที่
ไดรับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
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2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองการ
2.1.1 รูวิธีการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
2.1.2 มีความรูในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในองคความรูที่เกี่ยวของ
2.1.3 สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะห จําแนกขอเท็จจริงขององคความรูได
2.2 วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สรุปเปนประเด็น ดังนี้
2.2.1 การบรรยายแตละเรือ่ ง/หัวเรื่องในแตละบท และทําแบบฝกหัด
2.2.2 รวมกันสรุปประเด็นเนื้อหาในแตละหัวขอ อาจารยสรุปบทเรียน
2.2.3 ใหผูเรียนคนควาดวยตนเองและนําเสนอโครงงาน
2.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน ดวยขอสอบที่
เนนวัดความเขาใจในหลักการทางภาษาที่สอน
2.3.2 ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและการนําเสนอ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
3.1.1 สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา จุดออน จุดแข็ง ของสถานการณตาง ๆ และ
ประยุกต
ความรูบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวของได
3.1.2 มีความเขาใจในแนวคิด ประมวลความคิด จากองคความรูผานกระบวนการตาง
ๆอยางเปนระบบ สามารถใชแกปญหาไดอยางสรางสรรค และมีวิจารณญาณ
3.1.3 มีความคิดสรางสรรคผลงานและองคความรูใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนทางดาน
สังคมและประเทศชาติ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ผูสอนบรรยายแตละเรื่อง และยกตัวอยางรูปแบบในโครงสรางทางภาษา
บทความและรวมอภิปรายจากตัวอยางภาษา
3.2.2 การมอบหมายโครงงาน และนําเสนอโครงงานจากผลการศึกษาจากการเขียน
บทความทางวิชาการตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
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3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
3.3.1 ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและระหวางเรียน
3.3.2 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาคเนนการวิเคราะหรูปแบบหรือ
หลักการของภาษาที่เรียนจากบทความ
3.3.3 การวัดผลจากการนําเสนอการ /คนควา/ กิจกรรมกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการวางแผนตนเองและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม
4.1.2 มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและการทํางานเปน
กลุม
4.1.3 สามารถแสดงบทบาทของตนเองทั้งภาวะผูนํา ผูตาม ในสถานการณตาง ๆ ได
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกลุมกิจกรรมวิเคราะหบทความภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สราง
ความสัมพันธและการชวยเหลือในกลุม
4.2.2 มอบหมายงานและนําเสนอโครงงานของตนเองในชั้นเรียนและรวมอภิปรายใน
ชั้น
4.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3.1 งานที่สง และแบบประเมินการรวมกันทํางานในกลุม ทั้งประเมินตัวเอง ประเมิน
เพื่อน
4.3.2 ประเมินโครงงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใชความรูทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมการ
นําเสนอ การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล และสามารถนําเสนอ
ขอมูล
5.1.2 สามารถใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณและ
วัฒนธรรม
5.1.3 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
การรวบรวมและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายการคนควาขอมูลดวยตนเอง จากสื่อ Internet การหาขอมูลที่นาเชือ่ ถือ
การเขียนอางอิงที่ถูกตองตามหลักการเขียน
5.2.2 มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง จาก website และทําเปนโครงงาน
งานเขียนเชิงวิชาการ อางสถิติ ตัวเลข หรือขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือ
5.2.3 นําเสนอโครงการในรูปแบบเชิงวิชาการ
5.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากโครงงานการเขียนเชิงวิชาการ และรูปแบบการนําเสนอดวยสือ่ /
เทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากโครงงานการเขียนเชิงวิชาการ ขอมูลและแหลงอางอิงที่ใช

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
Course Outline
Week
1

Learning Contents
1. Course syllabus and course overview
2. Basic agreements of class
3. Project work assignments and
discussion

Learning Activities

Numbers of
Period

3

- Discuss a course syllabus and course
overview
- Lectures
- Discuss about a project work
- Discuss about problems of English
teaching and learning
1. Course syllabus
2. PTT.
3. Handouts
4. Example papers

Instructor
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Course Outline (continued)

Week
2

3

4

5

Learning Contents
Unit 1: Heroes
- Listening
- Grammar: Talking about the past (Past
tense)
Travel (A project)
- Mind Mapping/ brainstorming
- Supporting your opinions
Unit 1: Heroes (continued)
- Grammar: Talking about the past (Used
to)
- Vocabulary
- Reading: Rise of a Hero
- Comprehension Check
- Writing: Simple sentences

Numbers of
Period

Learning Activities

3

- Lecture and discuss about grammar for
past actions
- Practice and/or do exercises
- Lecture and discuss about the project
- Assign student submitting mind map
next week
Text book (GE3), Handouts Exercise
sheets , CDs, PPT.
- Lecture and discuss about grammar for
past actions
- Lecture and discuss about writing
simple sentences
- Lecture and discuss about a national
hero
- Practice and/or do exercise
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets , CDs, PPT.
- Lecture and discuss about
Thai civilization at Ban Chiang
Lecture, discuss about writing compound
sentences
- Practice and/or do exercises

3

Unit 2: Pieces of Prehistory
(continued)
- Vocabulary
- Reading: History and Mystery at Ban
Chiang
- Comprehension Check
- Writing: Compound Sentences

3

Unit 3:Steel
- Listening
- Grammar: Active and Passive Voice
- Vocabulary
- Writing: Paraphrasing and Summarizing

3

Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets , CDs, PPT.
- Lecture, discuss about the parts of
sword
- Lecture, discuss about active and
passive voices sentences
-Lecture and discuss about
paraphrasing and summarizing
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets , CDs, PPT.

Instructors
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Course Outline (continued)

Week

Learning Contents

Numbers of
Period

Learning Activities
- Lecture, discuss about
writing complex sentences, subordinating
conjunctions, relative pronouns
- Lecture and discuss about
suffixes of English grammar
- Lecture and discuss about writing
compound complex sentences
- Lecture and discuss about a project
work
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.
- Lecture and discuss about the four
sentence types (Simple, Compound,
Complex, and Compound Complex
sentences)
- Questions and answers unit 1 - 4 about
vocabulary and using grammar
- Assign student a first draft writing
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets , CDs, PPT.
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Unit 3:Steel (continued)
- Writing: Complex Sentences
Unit 4: Democracy
- Suffixes
- Writing: Compound complex sentences
- Project work:(Main Idea and Supporting
Details)

3

7

Unit 4: Democracy (continued)
- Vocabulary
- Listening
- Vocabulary: Using dictionary

3

- Review Unit 1-4

8
9.

Midterm examination
(on unit 1-4, 25% of grade)
Unit 5: Silicon
- Vocabulary
- Grammar: Imperative sentences and
adverbial conjunctions of time
- Reading: Unlocking the Power of the
Internet
- Comprehension Check
- Reading: How to write references

3

- Submit the first draft writing
- Lecture and discuss about some
computer vocabulary,
writing imperative sentences,
using adverbial conjunctions of time,
how to use the internet to do research
and how to cite internet sources
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.

Instructors
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Course Outline (continued)
Week
10

11

12

13

14

Learning Contents

Numbers of
Period

Unit 6: Water
- Vocabulary
- Listening: The Hydrologic Cycle
- Vocabulary
- Grammar: Review active and passive
voice

3

Unit 6: Water (continued)
- Vocabulary
- Reading: Water Power and
comprehension check

3

- Lecture and discuss about writing
sentences in the active and passive
voices
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.

Unit 7: Advertising
- Discuss two robots (7.1 listening tract is
not available)
- Grammar: Comparisons
- Vocabulary
- Grammar; Equality and inequality and do
exercise

3

Unit 7: Advertising (continued)
- Reading: The Malaysian Code of Ethics
for TV Advertising
- Comprehension Check
- Advanced Writing: Synonyms

3

Unit 7: Advertising (continued)
- Discourse markers and do exercise
Unit 8: Travel
- Grammar: Using because, since,
although, even though, therefore

Learning Activities

- Lecture and discuss about the article,
writing an outline, using context clues to
guess meaning
- Practice and/or do exercises
- Assign student edited draft writing
Text book (GE3, Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.
- Submit edited draft writing
- Lecture and discuss about writing
compare things
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.

3

- Lecture and discuss about the
comparison between Malaysian and Thai
advertising practices, using synonyms to
write well
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.
- Lecture and discuss about - using
before, since, although, even though,
and therefore to write great ideas,
discourse markers.
- Practice and/or do exercises
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT.

Instructors
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Course Outline (continued)
Week

Learning Contents

Learning Activities

Numbers of
Period

15

Project work Presentation
- Student presents their papers
individually

3

- Lecture and discuss about students’
presentations
PPT., Handouts

16

Unit 8: Travel (continued)
- Reading: Banglumphu and Welcome to
Chiang Ma
- Review Unit 5-8

3

- Lecture and discuss holiday
destinations from the articles
- Do exercises
- Checking students’ exercise
- Questions and answers unit 5-8 about
vocabulary and using grammar
Text book (GE3), Handouts
Exercise sheets, CDs, PPT

17

Final examination
(on unit 5-8, 25% of grade)
Assessment and Evaluation
1. Assessment
Attendance
2 Quizzes
Project work
Homework
Midterm examination (Unit 1-4)
Final examination (Unit 5-8)
Total

=

=
=

=
20%
=
=
25%
30%
=

10%
10%
5%

100%

2. Evaluation
Grading Scale
Grade
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

Percent
87-100
80-86
73-79
66-72
55-65
50-54
45-59
0-44

Group-based Criteria
≤5%
≤10%
≤15%
Not exceed the number of C’s
At the discretion of the instructor
At the discretion of the instructor
At the discretion of the instructor
At the discretion of the instructor

หมายเหตุ สัปดาหที่ 8 สอบกลางภาค สัปดาหที่ 17 สอบปลายภาค

Instructors
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
2.1, 3.1
2

2.1, 3.1,4.1,5.1

3

1.1,3.1, 5.1

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทดสอบยอย
การทําแบบฝกหัด
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
แลวนําเสนอ การทํางานกลุม /
เดี่ยว
การอภิปรายกลุม
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น
เรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การ

สัดสวนของ
การประเมินผล
25%
25%
40%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารที่ใชในการสอนอยูในขั้นตอนการพิจารณาของหลักสูตรสําหรับตํารา
ใหมหรือปรับปรุงตําราเดิม
1. ตําราและเอกสารหลัก
Down from the Door (An Introduction to English for Academic Purposes for University Students). Scott Surran.
Dated October 2004.

2. เอกสารขอมูลสําคัญ

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการปรับปรุง
รายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของ
ผูเรียนตอการพัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชา
ในชวงปลายของภาคการศึกษา
1.2 ใหผูเรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/
คิดวิเคราะหกอ นและหลังการเรียนรายวิชานี้
1.3 สงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผาน
ระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
1.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน
1.5 แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การแสดงความคิดเห็นจองผูเรียนที่มีตอผูสอน
2.2 ผลการเรียนของผูเรียน
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประมวลความคิดเห็นของผูเรียน การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา
อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาตอไป
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน
3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียนรุนตอไป
3.4 การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่ผูเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวของกับรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ใหผูสอนแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
4.2 การทวนสอบการใหและจําแนกคะแนน จากการตรวจผลงาน และกิจกรรมของผูเรียนจาก
ผูสอนทานอื่น ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
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4.3 การตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา/ ดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยตรวจขอสอบ รายงาน/กิจกรรม วิธีการใหและการจําแนกคะแนน และการให
คะแนนพฤติกรรม/จิตพิสัย
4.4 คณะกรรมการประจําคณะ ดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนใน
แตละภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมื่อครบกําหนด 4 ป หรือตามขอเสนอแนะจากผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องผูเรียนตามขอ 4
5.2 การเปลี่ยนหรือสลับผูสอน เพื่อใหเกิดแงมุมมอง ความคิดและความเขาใจอันดีในเชิง
วิชาการในเรือ่ งการประยุกตนําความรูไปใชและถายทอดสูผูอื่น

