
รายละเอียดของรายวิชา 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและสาธก ๓๐๒ ๓๐๕ 

(Informative and Argumentative Writing in English) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน่  
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตางประเทศ่  

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

หมวดที� ๑ ข้อมลโดยทั�วไปู  

๑. รหัสและชื�อรายวชิา  
     ๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ  
   (Informative and Argumentative Writing in English) 

๒. จํานวนหน่วยกิต   
     ๓ หนวยกต ่ ิ (๓-๐-๖) 
๓. หลกัสตรและประเภทของรายวิชาู  
     พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
๔. อาจารย์ผ้รับผิดชอบรายวิชาู และอาจารย์ผ้สอนู  
     พระมหาสาํราญ   กมฺมสุทฺโธ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั3นปีที�เรียน 
     ภาคการศึกษาที5 ๒/ ชนั8 ปีที5 ๓ 
๖. รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     ไมม่ี 
๗. รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไมม่ี 
๘. สถานที�เรียน    
     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน่  
๙.วนัที�จัดทําหรือปรับปรงรายละเอยีดของรุ ายวิชาครั3งล่าสดุ  
     ๓๐ กนยายนั  ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

หมวดที� ๒ จดม่งหมายและวตัถประสงค์ุ ุ ุ  

๑. จดม่งหมายของรายวชิาุ ุ  
     ๑) เพื�อใหนิ้สิตเพิมพนูความสามารถใชภ้าษาการสื�อความหมายไดอ้ยางถูกตอ้ง� ่  
     ๒) เพื�อใหนิ้สิตรู้หลกัในการถายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ให้มีนํ่ +าหนกัและนาเชื�อถือ่  
     ๓) เพื�อใหนิ้สิตสามารถชีแจงขอ้ดีและขอ้บกพรองของงานเขียนทวั ๆ ไปได้+ ่ �  
    จดประสงค์เชิงพฤตกิรรุ ม 
     ๑. เพื�อใหนิ้สิตใชภ้าษาองักฤษในการสื�อความหมายในแงของการสร้างสรรค์่  
    ๒. เพื�อใหนิ้สิตใชภ้าษาองักฤษสงเสริมศีลธรรม จริยธรรม แล่ ะวฒันธรรม 
๒. วตัถประสงค์ในการพฒันาุ /ปรับปรงรายวิชาุ  

     เพื5อพฒันาและปรับปรุงเนือหาของรายวิชาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบจุดมุงหมายของรายวิชา สามารถจดัการ8 ั ่  
เรียนการสอนไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ ทาํใหนิ้สิตเขา้ใจการเขียนภาษาองักฤษอยางถกูตอ้ง เพื5อแสดงความรู้สึก ่ ่
ขอ้เทจ็จริง และขอ้คิดเห็น พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาหลกัการและวิธีการเขียน ฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบายและอภิปราย เนน้การเขียนแบบแยกขอ้เท็จจริงและ
ความคิดเห็น 
๒. จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๖ ชวัโมงตอ5 ่
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมีการฝึกปฏิบติังาน่
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชวัโมงตอสปัดาห์  5 ่  

๓. จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคคลุ  

     - อาจารยป์ระจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผาน่ เวบไซตค์ณะ หรือ สวนงาน่  
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตอ้งการ ่ ๑ ชวัโมงตอสปัดาห์  5 ่ (เฉพาะรายที5
ตอ้งการ) 
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หมวดที� ๔ การพฒันาการเรียนร้ของนิสิตู  

 
๑. ทักษะด้านคณธรรม จริยธรรมุ  

    ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื�อสัตย์สุจริต 
   ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย 
   ๓) เคารพสิทธิ ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์และรับฟัK งความคิดเห็นของผูอื้5น 
   ๔) เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรม และภมิูปัญญาทอ้งถิน5  
   ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   (จุดเนน้คือ ขอ้ที5 ๑, ๒ และ ๕) 
     ๑.๒ วธีิการสอน  

          - มอบหมายงาน แลว้นาํมาเสนอในชนัเรียน แลกเปลี5ยนความคิดเห็นระหวางนิสิต และอาจารยผ์ูส้อน8 ่  
          - เนน้นิสิตเป็นศูนยก์ลางการเรียน โดยใหมี้สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี5ยนความ่ ่
คิดเห็นภายในชนัเรียน8  
          -กระตุน้ ชกัจูงใหนิ้สิตเขา้เรียนสมํ5าเสมอ มีระเบียบวินยั และมีความกลา้หาญในการแสดงออก และมีควา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม่  
     ๑.๓ วธีิการประเมินผล 

            ๑)  ประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนในใบเช็คชื5อการเขา้เรียน  
                  ประเมินจากการสงงาน่ ที5ไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลา 
                  ประเมินผลจากสังเกตการรวมงานกลุม ความรวมมือระหวางผูเ้รียน และความรับผิดตองานที5ตน่ ่ ่ ่ ่ ไดรั้บ
มอบหมายภายในกลุม่  
           ๒) ประเมินจิตสาธารณะ เสียสละ และมีวินยั ตลอดถึงกจกรรมจรรโลงวฒันธรรมทอ้งถินโดยนิสิตทุกรูปิ 5 /คน
ตอ้งผานกจกรรมจิตสาธารณะ เชน กจกรรมธรรมสญัจร เป็นตน้ ดาํเนินการโดยฝ่ายกจการนิสิต่ ิ ่ ิ ิ  
           ๓) ประพฤติตนเป็นแบบอยางที5ดีตอสั่ ่ งคม ชาติ ศาสนา ทงัในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน8  
๒. ทักษะด้านความร้ ู  

     ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื.อหา 

      ๒) ใชค้วามรู้มาอธิบายในรายวิชาวิชาแกนพระพุทธศาสนา 

      ๓) มีความรู้ในศาสตร์ที5เป็นพืนฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้8 ในการดาเนินชีวิตได ้

      ๔) มีความรอบรู้เทาทนัการเปลี5ยนแปลงทงัของไทยและสากล่ 8  

      ๕) สามารถเขา้ใจความกาวหนา้ของความรู้และงานวิจยัในปั้ จจุบนั 

             (จุดเนน้คือ ขอ้ที5 ๑ และขอ้ที5 ๔) 
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     ๒.๒ วธีิการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตวัอยางประกอบใชสื้5่ อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใชแ้บบฝึกหดั
เกยวกบบทเรียน การแลกเปลี5ยนความคิดเห็นภายในชนัเรียน การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชนัเรียน  ี5 ั 8 8 และเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Student Center) 
     ๒.๓ วธีิการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบกอนเขา้สูบทเรียน่ ่  
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรียนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค่  
          ๒. การแลกเปลี5ยนความคิดเห็นในชนัเรียน8  
          ๓. การแกไขขอ้บกพรองสวนตวั ้ ่ ่ (Personal Problems Solving) 
     ๓. ทักษะทางปัญญา 

           ๑) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ ทาํความเข้าใจ และนาํไปประยกุต์ใช้ได้ 

          ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตผุล อ้างอิงได้ 
          ๓) สามารถประยุกตค์วามรู้ และทกัษะเพื5อแกป้ัญหาไดอ้ยางเหมาะสม่  
          ๔) มีความมุงมนั่ 5  ใฝ่รู้ เพื5อการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเชื5อมกบภูมิปัั ญญาทอ้งถินได้5  
          ๕) รายวิชาปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัเพื5อใหเ้กดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยกุตใ์ชไ้ด้ิ  
          (จุดเนน้ที5ขอ้ ๑ และ ๔) 
     ๓.๒ วธีิการสอน 

          - บรรยายพร้อมทงัยกตวัอยางประกอบเนือหาวิชา8 ่ 8  
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และบูรณาการของเนือหาวิชา8  
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และแกไขขอ้ผิดพลาดเป็นรายบุคคล้  
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้นาํมาแลกเปลี5ยนภายในชนัเรียน8  
     ๓.๓ วธีิการประเมินผล 

          ทดสอบระหวางภาคและปลายภาค โดยเนน้การวิเคราะห์ การประยุกต์ใชแ้ละการบูรณาการเนือหาวิชา การใช้่ 8
ชกัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคคลและความรับผดิชอบุ   

    ๑) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม่  
   ๒) เป็นสมาชิกที5ดีของกลุมทงัในฐานะผูน้าํ่ 8 และผูต้าม 
   ๓) มีมนุษยสัมพนัธ์ รู้จกัจดัการอารมณ์ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล่ ่  
    ๔) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
   (จุดเนน้คือ ขอ้ที5 ๑, ๒ และ ๓) 
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     ๔.๒ วธีิการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุมสัมพนัธ์ในการเรียนรู้่  
          - จดักลุมการเรียนรู้ ่  
          - ฝึกการทาํงานเป็นกลุม่  
     ๔.๓ วธีิการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองดว้ยแบบที5กาหนดํ  
          - ประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องพัฒนา       
           ๑) มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย เพื5อการสื5อสารไดอ้ยางเหมาะสม่  

          ๒) มีทกัษะในการใชภ้าษาตางประเทศ เพื5อการสื5อสารไดอ้ยางเหมาะสม่ ่  

          ๓) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื5อการสืบคน้และการนาเสนอไดอ้ยางเหมาะสม่   

          ๔) มีทกัษะในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยางเหมาะสม่  

             (จุดเนน้คือ เนน้ทุกขอ้) 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื5อการสอน e-learning และทาํรายงาน โดยเนน้การ
นาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหลงที5มาขอ้มูลที5นาเชื5อถือ่ ่  
          - นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีที5เหมาะสม  
 
     ๕.๓ วธีิการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และนาํเสนอดว้ยสื5อเทคโนโลยี 
           - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย่ ่  

 

หมวดที� ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที� หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  สื�อที�ใช้ (ถ้าม)ี ผ้สอนู  

๑ 
 

บอกขอบขายในการเรียน  การให้่
คะแนน กระบวนการเรียน การสอบ 
และการเกบคะแนน็   
 

๓ Lecture 
Power Point  

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 
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สัปดาห์ที� หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  สื�อที�ใช้ (ถ้าม)ี ผ้สอนู  
๒-๓ Unit I Spoken and written language ๖ Lecture 

Power Point 
พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๔-๕ 
 

Unit II Informative writing  
 

๖ Lecture 
Power Point 
 

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

   ๖-๗ 
 

Unit III Techniques of Informative 
Writing 
     -deffinition 
     -example 
     -contrast, etc.  

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๗-๘ 
 

Unit IV Techniques of Informative 
Writing 2 
     -deffinition 
     -example 
     -contrast, etc. 

๖ -lecture  
-conclude main ideas  
-Find technical terms  
-Exercise 
-Assignment  

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๙ MID-TERM TEST ๓  พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๐-๑๑ 
 

Unit V Argumentative writing  ๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๒-๑๓ 

 Unit VI Techniques of Argumentative 
Writing  

๖ Lecture 
Power Point 
Group Presentation 
บูรณาการกบัการวิจยั โดยการนาํบทคดัยอ่
ภาคภาษาองักฤษ มาใหนิ้สิตไดศึ้กษา ๓ 
เรื5อง  

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๔ 
 

Unit VII Techniques of Argumentative 
Writing 2 

๓ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

พ.ม. สาํราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๕ Unit VIII  More training    ๓ Lecture พ.ม. สาํราญ 
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สัปดาห์ที� หัวข้อ/รายละเอยีด ช.ม. กจิกรรมการเรียน การสอน  สื�อที�ใช้ (ถ้าม)ี ผ้สอนู  
 Illustration 

Work sheet 
Group Presentation 
Power Point 

กมฺมสุทฺโธ 

๑๖ FINAL TEST ๓   
 
๒ แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที�  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ที�ประเมนิ  
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

๑ 
สอบระหวาง่ ภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ คน้ควา้ การนาํเสนอรายงาน 
การทาํงานกลุมและผลงาน่  
การอานและสรุ่ ปเนือความ8  
การสงงานตามที5มอบหมาย ่  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเขา้ชนัเรียน8  
การมีสวนรวม ่ ่  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 
 

หมวดที� ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและตําราหลกั 
     Charles Bazerman, “The Informed Writing”, Houghton Mifflin Company, Boston 
๒.  เอกสารและข้อมลสําคญัู  
    Joy M. Reid, “The Process of Paragraph Writing,” Prentice Hall Regents Englewood Cliffs, New  

Jersey,  1994.  
๓.  เอกสารและข้อมลแนะนําู  
     Henry I. Christ, “Modern English in Action, D.C. Heath and Company, Toronto. 
     Lert, Pinyo, Chaveng, “Standard Expression 5, Wathanaphanich, Bangkok.  
    Ron S. Blica, “Printing Reports to Get Results,” IEEE Press, New York, 1997. 
    Susan S. Johnston, “Keys to Composition,” Jean Zukowski. 
    Janet Maybin and Neilmercer, “Using English from Conversation to Canon,” New Fetter Lane,  
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 London, 1996.   
    Janya In-ong, “Great Business Letters,” I.O.U., 2547. 
    Lee Brandon, “At a Glance Essay,”  Houghton Mifflin Company, New York, 1999. 
   Dhamampitaka, Phra, (P.A. Payutto). Dictionary of Buddhism. Bangkok :  Mahachulalongkorn  
              University, 2538 (1995).  
   An I.BM.C. : “Guide to Buddhist Meditation, Retreat in Thailand, Karm Pim Prakorn Partnership,  
              Bangkok : 2536 (B.E.) 
    Janakabhivamsa, Sayadaw U. : Vipassana Meditation, Percetakam P.K.S.  Myanmer : 1992. 
     Sayadae, Mahasi : Purpose of Practising Kammatthana Meditation,  Sarpaypaungku Press, Burma.  
     Sayadae, Mahasi : Purpose of Practising Kammatthana Meditation, Sarpaypaungku Press, Burma . 

 

หมวดที� ๗ การประเมนิและปรับปรงการดําเนินการของรายวิชาุ  

๑. กลยทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิตุ  
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ที5จดัทาํโดยนิสิต ไดจ้ดักจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากนิ8 ิ สิตได้
ดงันี8  
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา  
          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวตัถุประสงคร์ายวิชา 
          - การสนทนากลุมระหวางผูส้อนและผูเ้รียน่ ่  
         - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
        - ขอเสนอแนะผานเว็่ บบอร์ด ที5อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นชองทางการสื5อสารกบนิสิต่ ั  
๒. กลยทธ์การประเมนิการสอนุ  
     ในการเกบขอ้มลูเพื5อประเมินการสอน ไดมี้กลยุทธ์ ดงันี็ 8  
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธิการสอนโดยนิสิตK  
          - การสังเกตการสอนจากผูร้วมทีมการสอน่  
          - ผลการสอบ 
           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรงการสอน ุ  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้าํผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงันี8  
          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผูส้อนทราบเพื5อนาํไปปรับปรุงการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัในและนอกชนัเรียน8  
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̂ิของนิสิตในรายวชิา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิในรายหัวขอ้ ตามที5คาดหวงัจากการเรียนรู้่ K

ในวิชา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาไดด้งันี่ K 8  
          - การทวนสอบโดยนิสิตตอบแบบสอบถามตามทกัษะ ๕ ดา้นที5เป็นจุดเนน้ของรายวิชา (TQF)   
          - มีการตงัคณะกรรมการ8 ทวนสอบที5วิทยาลยัสงฆเ์สนอแตงตั่ 8ง เพื5อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงประสิทธิผลของรายวิชาุ  
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนกาK รปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื5อใหเ้กดคุณภาพมากขึน ดงันีิ 8 8  
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิตามขอ้ K ๔ 
          - เปลี5ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื5อให้นิสิตมีมุมมองในเรื5องการประยุกตค์วามรู้นีกบปั8 ั ญหาที5มาจากงานวิจยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมตางๆ่  
          -จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปลี5ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิงขึน5 8  

 


