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ประมวลการสอน 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 
 

1) ชื่อสถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์         
2) วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  วิทยาเขตบางเขน/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร/์ ภาควิชาสถาปตัยกรรม 
3) รหัสวิชา:  01240412  ชื่อวิชา  (ไทย):  การวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดท ารายละเอียดโครงการ  
                (อังกฤษ): Design Research and Programming 
4) จ านวนหน่วยกิต:   3(2-2-5) 
5) หลักสูตรและประเภทรายวิชา:  5.1) หลักสตูร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต           
       5.2) ประเภทรายวิชา เฉพาะบังคบั                 
6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ. ดร. คัทลียา จริประเสริฐกุล     
  
7) ภาคการศึกษา ชั้นปกีารศึกษา:  ภาคต้น ช้ันปีท่ี 4     
8) รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite): ไมม่ ี      
9) รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน:  ไม่มี         
10) หมู่เรียนที่ 1 วัน เวลา และสถานที่เรียน: ศุกร์    08.00-12.00 น   

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom  
Meeting ID: 363 979 9641  

      Password: 837178 
11) วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด: วันท่ี 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
12) จุดมุ่งหมายของรายวิชา:  

 12.1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการออกแบบและการจัดท าโครงการ  
 12.2) เพื่อเปิดมุมมองของนิสิตต่อการตั้งโจทย์และการออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรม 
 12.3) เพื่อฝึกฝนทักษะในการจัดท าโครงการทางสถาปัตยกรรม และทักษะพื้นฐานในการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 

13) วัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชา: จากผลการวิจัยสถาบันพบว่า ทักษะทางปัญญาดา้นการวิจัยทางการออกแบบและการ
สร้างโครงการสถาปัตยกรรมมีความส าคญัสูงต่อการปฏิบตัิวิชาชีพ จึงเพ่ิมรายวิชาเพื่อการฝึกฝนทักษะของนิสิตใน
กระบวนการค้นหาองค์ความรูเ้พื่อการออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม และเตรียมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ ์

14) ค าอธิบายรายวิชา: 
วิวัฒนาการของการวิจัยทางการออกแบบในสถาปัตยกรรม การพัฒนาร่วมกันของกระบวนการออกแบบและการ

วิจัย กลยุทธ์และเทคนิคของการวิจัยทางการออกแบบและการจัดโครงสร้างของโจทย์ปัญหา การวิจัยและระเบียบวิธี
ทางการออกแบบ การจัดท ารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์ การสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลและ
การตีความข้อมูลสู่การการค้นหาทางการออกแบบ กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การปฏิบัติการจัดท ารายละเอียดโครงการ
สถาปัตยกรรม 
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Evolution of design research in architecture. Co-development of design process and research.  
Strategies and techniques of design research and problem-structuring. Research and design 
methodologies.  Architectural programming and strategies: data gathering, information processing and 
data interpretation to design inquiry. Comparative case studies. Programming practices. 

15) จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 
บรรยาย 

30 
สอนเสริม 

ไม่ม ี
การฝึกปฏิบัติงาน/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

30 ช่ัวโมง 
การศึกษาด้วยตนเอง 

75 ช่ัวโมง 
16) จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล: 

1. ผศ. ดร. คัทลียา จริประเสริฐกุล ทุกวันจันทร์ 9.00 น. -12.00 น. (3 ช่ัวโมง/ สัปดาห)์ หรือตามเวลานัดหมาย 
 สถานท่ีติดต่อ: ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม หรือ 
 E-mail: archcyn@ku.ac.th  
17) แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้สอน เวลา หัวข้อสัมมนา ผู้สอน 

1 17-ก.ค.-62 9.00น.-11.00น. Introduction ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Questioning in everyday 
life 

What is architecture? 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

2 24-ก.ค.-62 9.00น.-11.00น. What is a thesis? 
-Statement 
-Thesis Question 
-Objective of study 
-Significance / impact 
-Contribution 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. What is a good thesis? 
What is the scope of 
architectural thesis? 
-Intellectual Standards 
for Thesis with critical 
thinking 
-Criteria for AKU thesis 
evaluation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

3 31-ก.ค.-62 9.00น.-11.00น. Start formulating your 
own project 
-Project based 
-Area based 
-Issue based 
-problem based 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Students' presentation 
(3 groups) 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

4 7-ส.ค.-62 9.00น.-11.00น. Issues in Architectural 
Projects 
-Environmental issue 
-Social issue 
-Economic issue 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Students' presentation 
(3 groups) 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

5 14-ส.ค.-62 9.00น.-11.00น. Approaches in 
Architecture 
-Contextual Approach 
-Human Behavioral 
Approach 
-Cultural Approach 
-Interdisciplinary 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Students' presentation 
(3 groups) 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

mailto:archcyn@ku.ac.th
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สัปดาห์ที ่ วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้สอน เวลา หัวข้อสัมมนา ผู้สอน 
Approach 

6 21-ส.ค.-62 9.00น.-11.00น. Approaches in 
Architecture (cont.) 
-Experimental Design 
-Visionary / Futuristic 
Design 
-Techtonics in 
Architecture 

ผศ.ดร.
คัทลียา / 
วิทยากร 

11.00น.-12.00น. Students' presentation 
(3 groups) 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

7 28-ส.ค.-62 9.00น.-11.00น. Participatory Design วิทยากร 11.00น.-12.00น. Students' presentation 
(3 groups) 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

8 4-ก.ย.-62 สอบกลางภาค 
ส่งงาน Thesis statement / question ท่ีโต๊ะ ผศ.ดร.คัทลียา ก่อน 12.00 น. 

9 11-ก.ย.-62 9.00น.-11.00น. Introduction to 
Research 
Knowledge Integration 
Research-Design 
Project 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. ปัญหาและอุปสรรคในการ
ริเริ่มโครงการ 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

10 18-ก.ย.-62 9.00น.-11.00น. Research Technique 
on field 
-Observation 
-Interview 
-Questionnaire 
Design Research 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Group Activity 1 ผศ.ดร.
คัทลียา 

11 25-ก.ย.-62 9.00น.-11.00น. Data analysis & 
Synthesis 
- Organizing data 
- Data Analysis & 
Synthesis 
- Data 
implementation / 
representation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Group Activity 2 ผศ.ดร.
คัทลียา 

12 2-ต.ค.-62 9.00น.-11.00น. Writing a proposal 
-Statement of 
problem 
-Objective of Study 
-Scope of study 
-Literature Review 
-Thesis Contribution 
Example of thesis 
proposal 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. ปัญหาและอุปสรรคในการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ ์

ผศ.ดร.
คัทลียา 

13 9-ต.ค.-62 พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

14 16-ต.ค.-62 9.00น.-11.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

15 23-ต.ค.-62 9.00น.-11.00น. Thesis proposal ผศ.ดร. 11.00น.-12.00น. Thesis proposal ผศ.ดร.
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สัปดาห์ที ่ วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้สอน เวลา หัวข้อสัมมนา ผู้สอน 
presentation คัทลียา presentation คัทลียา 

16 30-ต.ค.-62 9.00น.-11.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

17 6-พ.ย.-62 9.00น.-11.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

11.00น.-12.00น. Thesis proposal 
presentation 

ผศ.ดร.
คัทลียา 

18 13-พ.ย.-62 สอบปลายภาค 

19 20-พ.ย.-62 ส่ง Thesis Proposal (Draft) ท่ีโต๊ะอ.คัทลียา ก่อน 12.00 น. 

 

18) วิธกีารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
8.1 การสร้างบรรยากาศในระหว่างการเรียนการสอนโดยยึดหลักการเรียนรู้แบบสองทาง (Two-way learning) ผ่าน

กิจกรรมบรรยาย การสัมมนา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นิสิตซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียนนั้น จะเป็นการฝึกฝนให้นสิิตเป็นผู้ที่มีความคิดและมุมมองที่กว้าง ยอมรับในความแตกต่างของ
ความคิดจากทัศนะที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ ไมต่ิดยดึอยูก่ับกรอบ และกล้าแสดงออกในกาละและเทศะท่ี
เหมาะสม  

8.2 เน้นการฝึกฝนให้นิสติรู้จักคดิและวิเคราะห์ โดยการเรียนรู้จากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจากผู้อื่น โดยผ่าน
กระบวนการคดิค้นและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และถ่ายทอดความคดิออกมาให้ผู้อื่นไดร้ับรูโ้ดยการรายงานหน้าช้ัน การ
อภิปรายกลุ่ม และการจดัท ารูปเลม่รายงาน 

 
ทั้งนี้ กิจกรรมในรายวิชา ประกอบด้วย 

1. การบรรยาย จากอาจารยผ์ู้สอน และวิทยากร 
2. การอภิปราย/สัมมนากลุ่ม เกีย่วกบัหัวข้อท่ีเรียน 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 
4. การน าเสนอผลงานหนา้ช้ัน เดี่ยว/กลุ่ม 

 
19) การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
 มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการออกแบบ และมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะการวิจัยเบือ้งต้น การ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และมีการวิจารณ์ผลงานรายบุคคล 

 ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 ไม่ม ี

 การพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมกีารน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ ชาติ/ 
นานาชาติ 

 ไม่ม ี
20) โครงการหรือกิจกรรมซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมสี่วนร่วม 

 การมีวิทยากรพเิศษจากภายนอกมาร่วมสอนในรายวิชา  
21) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน)  
  ไม่ม ี
22) การน างานวิจัยของผู้สอน/ คณะผู้สอนมาใช ้
  ไม่ม ี
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23) การน าองค์ความรู้และประมวลประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 
  ไม่ม ี
24) อุปกรณ์สื่อการสอน 
 คอมพิวเตอร์  เอกสาร และหนังสอืประกอบการศึกษาและค้นคว้า  พื้นที่ศึกษา 
25) การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 ความตื่นตัว ความสงสยัใคร่รู้ และการให้ความร่วมมือท่ีดีของสมาชิกในช้ันเรียน (ทั้งอาจารย์และนสิิต) เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างบรรยากาศของการเรยีนรู้ที่สนุกสนานอย่างมีสาระ  ทั้งนี้การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดูจาก
พัฒนาการทางความคิดซึ่งได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านช้ินงานต่างๆดงันี้ 
 - งานช้ินท่ี 1  20% 

กรณีศึกษาทางสถาปตัยกรรมกับการตั้งโจทย์ที่น่าสนใจ (น าเสนอหนา้ช้ัน) 
- งานช้ินท่ี 2  10% 
Thesis statement / question 
- งานช้ินท่ี 3  40% 

 (ร่าง)แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ ์
 - งานช้ินท่ี 4  15% 
 การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 
 - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 15% 
หมายเหต ุ

การส่งงานแตล่ะครั้งใหส้่งที่อีเมล์ อ.ดร.คัทลยีา (archcyn@ku.ac.th) และ/หรือ ในช้ันเรียน ตามวันและเวลาที่
ก าหนด นิสิตทีส่่งงานล่าช้าจะถูกตดัคะแนน 1/2 เกรด (ภายในครึ่งวัน) หรือ 1 เกรด (ภายหลังครึ่งวันแต่ยังไมเ่ลยวันนั้น) จาก
คะแนนท่ีไดร้ับในช้ินนั้นๆ ทั้งนี้จะไม่รับงานท่ีส่งล่าช้าเกินวันที่ก าหนดไว้ ยกเว้นกรณสีุดวิสยั ซึ่งต้องมหีลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรมาชี้แจง 
 
26) การประเมินผลการเรียน 

ประเมินจากผลงานนิสติในแต่ละขัน้ตอนตั้งแต่การค้นคว้า ศึกษาและวิเคราะห์  การพัฒนางานออกแบบ
จนถึงการน าเสนอผลงานขั้นสดุท้าย  โดยให้คะแนนนิสิตแต่ละคน  แล้วจึงน าเอาคะแนนของแตล่ะคนมาตัดเกรดอิง
กลุ่มและอิงเกณฑ ์

  80 คะแนนข้ึนไป  A   65-69  C+ 
  75-79   B+   60-64  C 
  70-74   B   55-59  D+ 
  ต่ ากว่า 55 ให้น าเสนอผลงานท่ีปรบัปรุงแก้ไขเป็น  D 
 
หมายเหตุ  เนื่องจากวิชานี้ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมในช้ันเรยีนมาก หากนิสติมีความจ าเป็นหรือเหตสุุดวสิัยที่ท าให้ต้อง
ขาดเรียน นิสิตจะต้องแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนทราบ โดยมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง หรือใบรับรองจากแพทย์ในกรณีที่ป่วย  
 
27) ทรัพยากรประกอบการสอน  
หนังสือ  ต ารา  ผลงานวิจัย และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
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Publishers, Inc. 
Mackenzie, D. 1991, Design for  the  Environment, Rizzoli, New York 
Mapelli, E. (ed). 2001. Urban Environments. John Wiley & Sons Ltd., NY 
Mendler, S.  F.  and Odell, W., 2000  , The  HOK  Guidebook  to  Sustainable  Design, John  Wiley  &  

Sons  INC,  New York  
Salmon, C.   1999, Architectural  Design  for  Tropical  Regions,  John  Wiley  Sons Ltd., New York 
Steele, J. 1997, Sustainable  Architecture  :  Principles, Paradigm  and  Case  Studies, Mcgraw – Hill,  New 

York. 
Stitt, F.  A.(eds) 1999, Ecological  Design  Handbook :  Sustainable  Strategies for Architecture, 

Landscape Architecture, Interior  Design, and Planning, McGrew – Hill,  New York. 
Thomas, D. 2002, Architecture and the Urban Environment: A Vision for the New Age, Architectural Press, 

Oxford 
Tschumi, B. 1995, Event – Cities , MIT Press, Cambridge. 
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สุธรีะ ประเสรฐิสรรพ ์(2545) “สรรพสิง่ลว้นวจิยั”, ส  ำนกังำนกองทนุสนบัสนุนวจิยั, กรุงเทพฯ. 
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        ลงนาม  ผู้รายงาน 
    (ผศ.ดร. คัทลียา จริประเสริฐกุล) 

     วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 
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Design Research  

and Programming 
 

ASSIGNMENT #1 

 

“Case study” 

 

ให้งานวันที่ 17 ก.ค. 2563 ในชั้นเรียน 
ส่งงานในช่วงวันที่ 31 ก.ค. - 28 ส.ค. 2563 ในชั้นเรียน 

 
จุดประสงค์ 1. ให้นิสิตได้ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาโครงการที่หลากหลาย  

2. ให้นิสิตฝึกฝนการวิเคราะห์โครงการจากแนวคิดท่ีได้เรียนในรายวิชา 
 
งานที่ต้องการ ให้นิสิตจับกลุ่ม 3 คน และค้นหากรณีศึกษาโครงการทางสถาปัตยกรรมหรือการ

ออกแบบอ่ืนๆทีน่่าสนใจและมีประเด็นการศึกษาที่ชัดเจน มา 1 กรณี โดยอาจเป็น
โครงการสร้างจริงหรือโครงการทดลอง และวิเคราะห์เนื้อหาของโครงการที่สัมพันธ์
กับแนวคิดในการจัดท าโครงการ (โดยอาจอ้างอิงแนวคิดท่ีได้เรียนในรายวิชา
ประกอบ)  

 
การน าเสนอ น าเสนอในชั้นเรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 

 
ผู้ออกโปรแกรม 

ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล 
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01240412  
Design Research  

and Programming 
 

ASSIGNMENT #2 

 
“Thesis statement / question” 

 

ให้งานวันที่ 17 ก.ค. 2563 ในชั้นเรียน 
ส่งงานวันที่ 4 ก.ย. 2563 ก่อน 12.00 น. ที่ archcyn@ku.ac.th  

 
จุดประสงค์ 1. เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตค้นหาและทดลองตั้งโจทย์ที่สนใจ  
 2. เพ่ือให้นิสิตทดลองคาดการณ์การพัฒนาโจทย์ไปสู่โครงการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม 
 
งานที่ต้องการ ให้นิสิตเขียนค ากล่าว (Statement) และ/หรือ ค าถาม (Question) ที่ตนสนใจจะ

ศึกษาในรายละเอียดและพัฒนาไปเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป ลงในกระดาษ A4 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

 
การน าเสนอ กระดาษ A4 แนวตั้ง 1 แผ่น 

นิสิตสามารถใช้รูปภาพ หรือ การอ้างอิงเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบการอธิบายได้  
 

ผู้ออกโปรแกรม 
ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล 

mailto:archcyn@ku.ac.th
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01240412  
Design Research  

and Programming 
 

ASSIGNMENT #3 

 
“Thesis proposal (draft)” 

 

ให้งานวันที่ 17 ก.ค. 2563 ในชั้นเรียน 
ส่งงานวันที่ 20 พ.ย. 2563 ก่อน 12.00 น. ที ่archcyn@ku.ac.th 

 
จุดประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตค้นหาและริเริ่มการจัดท าโครงงานวิทยานิพนธ์ท่ีคาดว่าจะท าใน

ชั้นปีท่ี 5  
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกหัดการเขียนโครงการ โดยถ่ายทอดความคิดท่ีมีความเชื่อมโยงแบบ
เป็นเหตุเป็นผลออกมาในรูปแบบของการเขียน 
2. เพื่อให้นิสิตได้เสริมสร้างความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานการ
จัดท าโครงงานวิทยานิพนธ์ในปีต่อไป 

 
งานที่ต้องการ ให้นิสิตจัดท า(ร่าง)แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
2. ประเด็นค าถามท่ีต้องการค้นหา 
3. จุดประสงค์ในการศึกษา 
4. ประมวลความคิด+ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาโดยสังเขป 
5. ขอบเขตของศึกษา รูปแบบและวิธีการศึกษาโดยสังเขป 
6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
7. การคาดการณ์หรือความคาดหวังในงานออกแบบขั้นสุดท้าย 

 
การน าเสนอ ให้นิสิตน าจัดท ารูปเล่มเป็นรายงานที่มีการจัดล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยไม่

จ าเป็นจะต้องเรียงล าดับหัวข้อตามข้างต้นนี้ นิสิตสามารถจัดล าดับเรื่องราวของตนเองท่ี
ยังคงรักษาความต่อเนื่องของเนื้อหาและประเด็นท่ีจะน าเสนอได้ โดยนิสิตสามารถใช้
รูปภาพ หรือ การอ้างอิงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบการอธิบายได้ ท้ังนี้จะต้องเป็นสื่อท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหา และจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความของเนื้อหาเท่านั้น 

 
ผู้ออกโปรแกรม 

ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล 
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