คำสั่งคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๐๒๑ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรสังเครำะห์และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
------------------------------------------------------------ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต้องเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เพื่อให้การ
ดาเนินงานการสังเคราะห์และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร์ ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ จึงดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการสังเคราะห์และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ให้คาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการตามที่
เห็นสมควร ประกอบด้วย
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรสังเครำะห์และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร มีหน้าที่สังเคราะห์ จัดทารายงานการประเมินตนเอง รวบรวมเอกสารและเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วย
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
ผู้ช่วย
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
ผู้ช่วย
๒.๒ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
หัวหน้า
-๒- / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวทิ ย์ ไชยเบ้า

-๒-

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
ผู้ช่วย
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วย
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วย
อาจารย์ศรวัส ศิริ
ผู้ช่วย
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล
ผู้ช่วย
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
ผู้ช่วย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ผู้ช่วย
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
ผู้ช่วย
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
ผู้ช่วย
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
ผู้ช่วย
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
ผู้ช่วย
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
ผู้ช่วย
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
ผู้ช่วย
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วย
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ผู้ช่วย
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วย
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
ผู้ช่วย
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ผู้ช่วย
อาจารย์เมธี มธุรส
ผู้ช่วย
นายพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
หัวหน้า
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผู้ช่วย
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วย
-๓- / อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

-๓อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ผู้ช่วย
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
ผู้ช่วย
นายไกรศร สิงห์ไฝแก้ว
ผู้ช่วย
๒.๗ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้ช่วย
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ผู้ช่วย
อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
ผู้ช่วย
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
ผู้ช่วย
๒.๘ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน
อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด
หัวหน้า
อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว
ผู้ช่วย
อาจารย์สุภาพร สายเขื่อน
ผู้ช่วย
อาจารย์นันทิยา หมูคา
ผู้ช่วย
อาจารย์มงคล มณฑศิริ
ผู้ช่วย
๒.๙ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง
หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วย
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วย
อาจารย์กษมา สุรเดชา
ผู้ช่วย
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
ผู้ช่วย
อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม
ผู้ช่วย
๒.๑๐ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วย
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วย
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ผู้ช่วย
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วย
อาจารย์มนตรี หลินภู
ผู้ช่วย
๒.๑๑ หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ช่วย
-๔- / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

-๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร สารวิทย์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์
ผู้ช่วย
๒.๑๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
หัวหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้ช่วย
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ วงศ์คาจันทร์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ผู้ช่วย
๒.๑๓ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
ผู้ช่วย
ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
ผู้ช่วย
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผู้ช่วย
๓. คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรสังเครำะห์และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระดับคณะ มีหน้าที่สังเคราะห์ จัดทารายงานการประเมินตนเอง รวบรวมเอกสารและเข้ารับการตรวจประเมิน
ภายในระดับคณะ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้ช่วย
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ธิดารัตน์ พรมมา
ผู้ช่วย
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา
ผู้ช่วย
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วย
-๕- / นางสาวกาญจนา นาคสวาท

-๕นางสาวกาญจนา นาคสวาท
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ศรวัส ศิริ
ผู้ช่วย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ผู้ช่วย
อาจารย์มนตรี หลินภู
ผู้ช่วย
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วย
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
ผู้ช่วย
อาจารย์นชุ จรีย์ สีแก้ว
ผู้ช่วย
นายพรหมธร พูลสุข
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผู้ช่วย
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
ผู้ช่วย
อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม
ผู้ช่วย
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
ผู้ช่วย
อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
ผู้ช่วย
นายพรหมธร พูลสุข
ผู้ช่วยและเลขานุการ
องค์ประกอบที่ ๒ กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วย
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วย
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วย
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
ผู้ช่วย
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
ผู้ช่วย
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ผู้ช่วย
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วย
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ผู้ช่วยและเลขานุการ
-๖- / องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ

-๖องค์ประกอบที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
ผู้ช่วย
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
ผู้ช่วย
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ผู้ช่วย
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
ผู้ช่วยและเลขานุการ
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
องค์ประกอบที่ ๔ กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ผู้ช่วย
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วย
อาจารย์เมธี มธุรส
ผู้ช่วย
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผู้ช่วย
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
ผู้ช่วย
อาจารย์นันทิยา หมูคา
ผู้ช่วย
นายพรหมธร พูลสุข
ผู้ช่วยและเลขานุการ
องค์ประกอบที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
เกณฑ์ข้อ ๑ กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์ข้อ ๒ กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้รับผิดชอบ
-๖- / เกณฑ์ข้อ ๓ การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

-๗เกณฑ์ข้อ ๓ กำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้รับผิดชอบ
ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์ข้อ ๔ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผู้รับผิดชอบ
นางมาริตา จิตชู
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
ผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์ข้อ ๕ กำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์ข้อ ๖ แผนพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์ข้อ ๗ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์กษมา สุรเดชา
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
ผู้ช่วย
อาจารย์นนั ทิวัน อินหาดกรวด
ผู้ช่วย
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ผู้ช่วยและเลขานุการ

