
รายละเอียดของรายวชิา 
การอ่านภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 302 407 

(Analytical Reading in English) 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ 

......................................................................................................................................................... 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  
     302 407 การอ่านภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์  
๒. จ านวนหน่วยกติ   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     พระมหาส าราญ   กมฺมสุทฺโธ 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑/ ชั้นปีท่ี ๓ 
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘. สถานทีเ่รียน    
     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น 
๙.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    1. เพื่อใหนิ้สิตสามารถพฒันาการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคนิคการอ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเดา
ความหมายของค าและประโยคจากขอ้ความแวดลอ้ม 
    2. เพื่อใหนิ้สิตสามารถวเิคราะห์โครงสร้างภาษา และความสัมพนัธ์ของโครงสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือเร่ืองอนัจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจในการอ่านมากข้ึน 
    3. เพื่อใหนิ้สิตสามารถเขียนตอบค าถาม เพื่อแสดงความเขา้ใจบทอ่านได ้
    4. เพื่อใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการใชพ้จนานุกรมท่ีจะช่วยใหอ่้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    นิสิตสามารถพฒันาสมาธิดว้ยการอ่าน โดยใชห้ลกัของโยนิโสมนสิการในการศึกษาเน้ือหาของวชิา 
 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     เพื่อพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา สามารถจดัการ 
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ใจภาษาองักฤษท่ีในเร่ืองไวยากรณ์ นิยาย เร่ืองสั้น 
และบทละคร เป็นตน้  และพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาวิธี และฝึกอ่านข้อความประเภทต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา บริบท การสร้าง 
คำ และการใช้สำนวนโวหาร 

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๖ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเวบไซตค์ณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 

หมวดที ่๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯ วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔  
                         

 
๑. ทกัษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
   ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย 
   ๓) เคารพสิทธิ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
   ๔) เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑, ๒ และ ๕) 
     ๑.๒ วธีิการสอน  

          - มอบหมายงาน แลว้น ามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนิสิต และอาจารยผ์ูส้อน 
          - เนน้นิสิตเป็นศูนยก์ลางการเรียน โดยใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุน้ ชกัจูงใหนิ้สิตเขา้เรียนสม ่าเสมอ มีระเบียบวนิยั และมีความกลา้หาญในการแสดงออก และมีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๑.๓ วธีิการประเมินผล 

            ๑)  ประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนในใบเช็คช่ือการเขา้เรียน  
                  ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลา 
                  ประเมินผลจากสังเกตการร่วมงานกลุ่ม ความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน และความรับผดิต่องานท่ีตนไดรั้บ
มอบหมายภายในกลุ่ม 
           ๒) ประเมินจิตสาธารณะ เสียสละ และมีวนิยั ตลอดถึงกิจกรรมจรรโลงวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยนิสิตทุกรูป/คน
ตอ้งผา่นกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมธรรมสัญจร เป็นตน้ ด าเนินการโดยฝ่ายกิจการนิสิต 
           ๓) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
๒. ทกัษะด้านความรู้  

     ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และเนือ้หา 

      ๒) ใชค้วามรู้มาอธิบายในรายวชิาวชิาแกนพระพุทธศาสนา 

      ๓) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใชใ้นการดาเนินชีวติได ้

      ๔) มีความรอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทั้งของไทยและสากล 

      ๕) สามารถเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้และงานวจิยัในปัจจุบนั 

             (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑) 
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     ๒.๒ วธีิการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใชส่ื้อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใชแ้บบฝึกหดั
เก่ียวกบับทเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชั้นเรียน  และเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Student Center) 
     ๒.๓ วธีิการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหวา่งภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวั (Personal Problems Solving) 
     ๓. ทกัษะทางปัญญา 

           ๑) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

          ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 
          ๓) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะเพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          ๔) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเช่ือมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้
          ๕) รายวชิาปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
          (จุดเนน้ท่ีขอ้ ๑ และ ๒) 
     ๓.๒ วธีิการสอน 

          - บรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบเน้ือหาวชิา 
          - บรรยายเชิงวเิคราะห์ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และบูรณาการของเน้ือหาวชิา 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปล่ียนภายในชั้นเรียน 
     ๓.๓ วธีิการประเมินผล 

          ทดสอบระหวา่งภาคและปลายภาค โดยเนน้การวิเคราะห์ การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวชิา การใช้
ชกัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 
๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    ๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 
   ๓) มีมนุษยสัมพนัธ์ รู้จกัจดัการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    ๔) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
   (จุดเนน้คือ ขอ้ท่ี ๑ และ ๒) 
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     ๔.๒ วธีิการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ 
          - จดักลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วธีิการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองดว้ยแบบท่ีก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา       
           ๑) มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ๒) มีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ๓) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการสืบคน้และการนาเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

          ๔) มีทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             (จุดเนน้คือ เนน้ทุกขอ้) 
     ๕.๒ วธีิการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเนน้การ
น าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
          - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 
     ๕.๓ วธีิการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 

๑ 
 

UNIT I  PRE-TEST AND    
INTRODUCTION  
   1.1  Pre-test 
   1.2  Introduction on Teaching Plan 

๒ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 
 1.2.1  Description of subject 
 1.2.2  Objectives of subject 
 1.2.3  Methods of evaluation 
 1.2.4  Learning activities 
 1.2.5  Assignment 
       1.2.6  Attendance 

Power Point 
 

๒-๓ Unit I  Analyzing prefix and subfix ๔ Lecture    Illustration  Work sheet 
Group Presentation Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๔-๕ 
 

Unit II  context clues ๔ Lecture  Illustration  Work sheet 
Group Presentation  Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

   ๖-๗ 
 

 Unit III  context clues ๔ Lecture  Illustration  Work sheet 
Group Presentation  Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๗-๘ 
 

Unit IV analyzing analogies ๔ -lecture  
-conclude main ideas  
-Find technical terms  
-Exercise 
-Assignment  

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๙ MID-TERM TEST ๒  พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๐-๑๑ 
 

Unit V analyzing multiple meaning ๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๒ Unit VI Identifying synonyms  Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๓ 
 

Unit VII comparison and contrast ๒ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 
๑๔ 

 
Unit VIII simile and metaphors  ๒ Lecture 

Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๕ Unit IX skimming and scanning  Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. ส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๖ FINAL TEST ๒   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวา่งภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วเิคราะห์ คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปเน้ือความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและต าราหลัก 
     Three Watson. Reading Comprehension Skills and Strategies. America: Saddleback Educational Publishing, 
2002. 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      John Lyons. Natural Language and Universal Grammar.  
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      อุสุมา ช่ืนชมภู. Writing through Reading: จากการอ่าน-สู่การเขียน.  
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      ชาญชยั อาจินสมาจาร. รวมค านามและสรรพนามทีค่วรรู้. 
      นลินี สนธิไทย. ระดมสาระเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้สูตร. 
      พิทยา นานารัตน์. 1000 ส านวนองักฤษทีจ่ าเป็นส าหรับนักเรียน-นักศึกษา.  
      Rod Bolitho and Brian Tomlinson. Discover English.  
      Napasri Timyam. An Introduction to English Linguistics.  
      Amy J. Devitt. Standardizing Written English: Diffusion in the Case of Scotland.  
      A.C. Baugh. A History of the English Language.        
      A.V. Martinet. A Practical English Grammar.  
      Dhirawit Pinyonatthagarn. Academic Writing in English for Asian Students and Researchers.  
      Robert Claiborne. The Roots of English: A Reader's Handbook of Word Origins.  
      Bas Aarts. English Syntax and Argumentation.  

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดงัน้ี 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา  
          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวตัถุประสงคร์ายวชิา 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
         - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
        - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 
          - ผลการสอบ 
           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชั้นเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          - ปรับปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหนิ้สิตมีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 
          -จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

 


