แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ มูล เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัด การของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต
ละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อ หาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกํา หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรีย น วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
15511102 English Phonetics
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาเฉพาะ (สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 1(ตามกําหนดในหลักสูตร)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

มคอ. ๓

๒

มคอ. ๓

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
Students are able to
1. give the meaning of phonetics, linguistics and other phonetic terminology;
2. identify the speech organs, places of articulation and manners of articulation;
3. identify International Phonetic Alphabets (IPA);
4. transcribe the normal spelling to phonemics;
5. transcribe the English Phonemics to normal spelling;
6. read the IPA transcribed texts;
7. produce individual English sounds, words, phrases and sentences;
8. identify the English problem sounds for Thai speakers;
9. pronounce the English problem sounds for Thai speakers;
10. identify the differences of British and American pronunciation;
11. Develop their responsibility, punctuality, cooperation, participation etc
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ตในหัวขอที่เกี่ยวของ
2.2 ใหนักศึกษาฝกทักษะการพูดออกเสียงที่เปนปญหาสําหรับคนไทยมากขึ้น เชนเสียงเสียดแทรก กึ่ง
เสียดแทรก เสียงครบกล้ํา การเนนเสียง ทํานองเสียง
2.3 ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการถายทอดเสียงโดยใชเนื้อหาจากหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

มคอ. ๓

๓

An introduction to (speech sounds as physical entities) and phonology (linguistic unit);
speech production; phonetic terminology; mechanism involved in segmental and suprasegmental
production of speech; respiration, phonation, resonation, and articulation; phonetic transcription; pitch,
stress, rhythm, intonation, pauses, and blending
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

45

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

10

10

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
 มีความตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น
 มีเหตุผล มีความรับผิด มีวินัยอบตอตนเองและสังคม
 มีความพากเพียรในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและบุคลิกภาพใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการและ
สังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
สอดแทรกในการบรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรมที่
เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

๔

มคอ. ๓

 ประเมินจากพฤติกรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การทํางานรวมกับผูอื่น
 ประเมินจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 มีความรูและเขาใจในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในสาขาวิชา
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายแตละเรื่อง / หัวขอในบทเรียน
 ยกตัวอยางพรอมฝกปฏิบัตติ ามที่กําหนดในแผนการสอน โดยปฏิบัติเปนรายบุคคล เปนคูและเปนกลุม
 ทําแบบฝกหัดประจําบทเรียน
 ทําโครงงานเสริมบทเรียน
2.3





วิธีการประเมินผล
การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจแบบฝกหัดที่มอบหมายใหทํา
ตรวจโครงงานที่ไดรับมอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริงตามสถานการณ ในการประกอบอาชีพ
และชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
 สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา จุดออน จุดแข็งของสถานการณตางๆและประยุกตความรู บูรณการองค
ความรูที่เกี่ยวของได
3.2 วิธีการสอน
 จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาปรึกษาหารือ วิเคราะหวิจารณตามหลักทฤษฎีที่ศึกษาแตละ
หัวขอแลวสรุปรวมกัน
 การมอบหมายใหผูเรียนไดปฏิบัติการออกเสียงตางๆจริง
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
 ประเมินจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

๕
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การทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค
 ประเมินผลจากความถูกตองในการอธิบายหลักการทางสัทศาสตรรวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยางเหมาะสม
 มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่ สังคมและประเทศชาติ
 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมไดอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงาน / กิจกรรมคูและกลุม ที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และโตตอบกับผูสอนได


4.3 วิธีการประเมิน
 ประเมินจากความสามารถทํางานจากกลุมเพื่อนและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพอยางสรางสรรค
 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงในการรวมกิจกรรมคูและกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 สามารถใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณและวัฒนธรรม
5.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมการสอนที่เนนใหผูเรียนไดวิเคราะหเสียงของพยัญชนะ สระ การเนนคํา ทํานองเสียงเปน
รายบุคคล รายกลุม และแลกเปลี่ยนระหวางกันในกลุมผูเรียน และกับผูสอน โดยเนนใหผูเรียนได
นําไปใชในการพูดใหถูกตอง
5.3 วิธกี ารประเมิน
 ประเมินจากผลงานการวิเคราะหที่มอบหมายใหทํา

หมวดที่ 6 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

มคอ. ๓

๖
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
Course orientation
1

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

Pre-test

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
1. Explain the
course syllabus:
course
description,
objectives,
assessment,
assignments.

2

Unit 1 Introduction

3

2. Pre-test:
students read a
set of words and
do a
pronunciation
test.
1. Present

 Definitions: a language,

definitions of

linguistics, phonetics,

terminology

phonology.

related to

 Terminology related to
phonetics and phonology.

linguistics,
phonetics,
phonology.
2. Do exercises.

ผูสอน

มคอ. ๓

๗
3-4

Unit 2 The Production of
Speech Sounds
 Speech organs

6

1. Describe the
speech organs.
2. Explain the

 Speech mechanism

speech

 International Phonetic

mechanism.

Alphabet (IPA)
 Sound transcription

3. Introduce
International
Phonetic
Alphabet (IPA).
4. Explain how to
transcribe
English sounds.
5. Do exercises:
speech organs,
speech
mechanism, IPA
identification.

มคอ. ๓

๘
5-6

Unit 3 English Consonants

6

1. Quiz 1: Speech

 Stop/Plosives

organs and

 Fricatives

mechanism

 Affricates
 Nasals
 Lateral
 Semi-vowels
 Silent letters

2. Introduce
English
consonants and
their IPA.
3. Explain their
places of
articulation,
manners of
articulation and
voicing.
4. Do exercises:
places and
manners of
articulation,
pronounce each
consonant,
identify each
sound.
5. Practice
pronouncing
each consonant.
6. Explain silent

มคอ. ๓

๙
English Camp
Project at an
Elementary
7

3
Unit 4 English Vowels

School*
1. IPA card

 Monopthongs

presentation
2. Quiz 2: IPA of
English
consonants
3. Explain
monopthongs.
4. Practice
transcribing
English words.
5. Do exercises:
transcribing
words/ reading
the transcribed
words.

8

Midterm-Exam

3

Unit 1-4

มคอ. ๓

๑๐
9

Unit 4 English Vowels (cont.)

3

1. Explain

 Dipthongs

dipthongs and

 Clusters

clusters.
2. Practice
pronouncing
clusters.
3. Do exercises:
monopthongs
and dipthongs.
4. Practice
transcribing
texts/reading the
transcribed
texts.
5. Project 2: Text
(a piece of
news)
transcription
using IPA

มคอ. ๓

๑๑
10-11

Unit 5 Word Stress
 English Syllables
 Two syllables
 Three-four syllables

6

1. Project 2 poster
presentation
2. Quiz 3:
transcribing
words and
sentences
3. Explain syllables
and word stress
4. Practice
stressing words:
two, three and
more syllables.
5. Do exercises:
oral and written

มคอ. ๓

๑๒
12-13

Unit 6 Intonation

6

1. Explain

 Statements

intonation, pitch,

 Questions etc.

rhythm,

 Pitch

connected
speech

 Rhythm

2. Do exercises.

 Connected speech

3. Project 3: Selfreading and
recording the
selected texts
14

Unit 7 Problem sounds for
Thais

3

1. Quiz 4: word
stress

 Problem sounds for Thais

2. Explain problem

 Pronunciation: British VS

sounds for

American

Thais.
3. British and
American
pronunciation
4. Do exercises.

มคอ. ๓

๑๓
15

Review and Course
Evaluation

3

1. Project 3
submission
2. General review
3. Course
evaluation

16
Final Examination
3
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

Unit4-7

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู*

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

6

5%

English Camp Participation/oral practice

7

5%

Text transcription using IPA

9

5%

Self-reading and recording the selected texts

13

5%

วิธีการประเมิน**
Making a set of IPA English consonant
cards, their figure (at the back of the card),

1

and presentation of their characteristics
(places and manners of articulation,
voicing)

2

3

(criteria: sounds, stress, intonation)
Quizzes:
4

1. Speech organs and mechanism
2. Identifying IPA

20%
5

5%

7

5%

มคอ. ๓

๑๔
3. transcribing words and sentences

10

5%

4. word stress

14

5

Midterm exam

8

5%
20%

6

Final exam

16

30%

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
English Phonetics
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรองแกว ไชยปะ.สถาบันราชภัฏเลย .สัทศาสตรและสรวิทยาเบื้องตน .(๒๕๔๖) .
กาญจนา คูวัฒนะศิริ .(๒๕๓๓) .สัทศาสตรเพื่อการใช.วิทยาลัยครูจันทรเกษม .
จรรยา อินทรออง และ ชญานนท กุณฑลบุตรอังกฤษอังกฤษและอังกฤษอเมริกันเชิง .(๒๕๔๘) .
กรุงเทพฯ .เปรียบเทียบ:ศูนยภาษา I.O.U.
ชฎาพร โพคัยสวรรค.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง .สัทศาสตรเพื่อการใช .(๒๕๔๘) .
ฑะณัน จันทรุพันธุ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .การเนนในประโยคและทํานองเสียง .(.มปป) .
_____ระบบเสียงภาษาอังกฤษ .(.มปป) .: พยางคและคํา.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
นันทนา รณเกียรติกรุงเทพฯ .สัทศาสตรเบื้องตนและการบันทึกเสียงในภาษา .(๒๕๒๙) .:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร .
ปรารมภรัตน โชติกเสถียร๖ พิมพครั้งที่ .การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ .(๒๕๔๘) ..
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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_____กรุงเทพฯ .ระบบเสียงภาษาอังกฤษ .(๒๕๓๗) .: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พงษศักดิ์ รักษาเพชร .(๒๕๔๙) .สัทศาสตรเพื่อการใช.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี .
พงษศรี เลขะวัฒนะ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .การศึกษาเสียงพูด .(.มปป) .
พิณทิพย ทวยเจริญกรุงเทพ ๒ พิมพครั้งที่ .การพูดภาอังกฤษตามหลักภาศาสตร .(๒๕๓๙) .:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รัชนีโรจน กุลธํารง และ พงษศรี เลขะวัฒนะกรุงเทพฯ .วิธีการสอนออกเสียง .(๒๕๔๖) .ผูแปล .: Pearson.
อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล .สัทศาสตร .(๒๕๔๙) .ผูแปล .A Course in Phonetics.กรุงเทพฯ:
Thomson Learning.
อมร ทวีศักดิ๓์ พิมพครั้งที่ .สัทศาสตร .(๒๕๔๒) .. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
Celce-Murcia, M., Brinton, D.M., & Goodwin, J.M. (1996). Teaching Pronunciation.
Cambridge: Cambridge University Press.
Cruttenden, A. (1997). Intonation. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
MacMillan English Dictionary. (2002). Oxford: Bloomsbury Publishing PLC.
O’Connor, J.D. & Fletcher, C. (1989). Sounds English. Essex: Longman.
Richards, J., Platt, J. & Webe, H. (1985). Longman Dictionary of Applied Linguistics.Essex: Longman.
Roach, P. (2000). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Wells, J.C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Essex: Longman.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Good websites
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/flashin.htm (homepage)
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/rpvkey.htm (vowels)
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/findrp.htm (consonants)
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http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/phonflash2.htm (places of articulation and manners)
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/symword1.htm (words)
http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/ (good for practice)
http://ipa.typeit.org/ (for typing)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการเรียนการสอน กิจกรรม
โครงงาน ตลอดจนการปรับปรุงรายวิชานีจ้ ากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาทีผ่ านมา และประโยชนจาก
ขอคิดเห็นของผูเรียนตอการพัฒนารายวิชาเพือ่ สงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวง
ปลายของภาคการศึกษา
1.2 ใหผูเรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและ
หลังการเรียนรายวิชานี้
1.3 สงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน on
line ของมหาวิทยาลัย
1.4 การสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเกี่ยวกับขอบเขตและกิจกรรมการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน
1.5 แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนทีม่ ีตอผูสอน
2.2 ประเมินจากผลการเรียนของผูเรียนเปนระยะๆ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประมวลความคิดเห็นของผูเรียน การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไขเมือ่ สิน้ สุดการสอน เพือ่ เปนขอมูลเบือ้ งตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน
3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชารวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียนรุน
ตอไป
3.4 การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่ผูเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวของกับรายวิชา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 ใหผูสอนนําเสนอขอสอบกลางภาคและปลายภาคตอประธานหลักสูตรเพื่อสุมตรวจการใหคะแนน
4.2 ใหอาจารยที่สอนรวมกันสุมตรวจการใหคะแนนกลางภาคและปลายภาค
4.3 การตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา/ ดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน โดย
ตรวจขอสอบ รายงาน/กิจกรรม วิธีการใหและการจําแนกคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม/จิตพิสัย
4.4 คณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในแตละภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมือ่ ครบกําหนด 4 ป หรือตามขอเสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนตามขอ 4
5.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยทรี่ ับผิดชอบรายวิชากลุมเดียวกันและหรืออาจารยทสอน
ี่
รวมกันเพื่อไดไดทราบปญหา อุปสรรค ขอสรุปเพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป

