
1 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

หลักการและเหตุผล 
หลักการส าคัญของ AUN-QA นั้น ได้แก่ การมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ หรือ Outcome-Based Learning กล่าวคือ มุ่งเน้นการพิจารณาการออกแบบผลลัพธ์จากการเรียนรู้
และการออกแบบกระบวนการต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ AUN-QA มุ่งเน้นให้หลักสูตรมี
ความสอดคล้องระหว่างการออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน 
และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่ามุ่งเน้นการด าเนินการอย่างเป็นระบบนั่นเอง 
หากหลักสูตรมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ และวางแผนการด าเนินการ ตลอดจนบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
แล้ว หลักสูตรย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รอบด้าน ไม่เพียงแต่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สอน สถาบัน รวมถึงหน่วยงานภายนอกต่างๆ อีกด้วย การด าเนินการอย่าง
เป็นระบบนี้เอง ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะฯ ที่ด าเนินการหลักสูตรนั้นๆ อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อคณะ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแล้ว การ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA นั้นจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท างานในด้าน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยทักษิณและส่วนงานวิชาการ ได้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA และเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้าน AUN-QA จาก
มุมมองคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ได้
แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ในด้านการบริหารจัดการระดับคณะ ระดับหลักสูตร และ
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากมุมมองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

หลักสูตร  
2. เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากมุมมองของคณาจารย์ในหลักสูตร ที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และ 

บริหารธุรกิจ  

เป้าหมายหรือผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระดับคณะ และระดับหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนการ 

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
2. ได้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
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ตัวชี้วัด 
1. มีการทบทวน ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระดับคณะ ระดับ 

หลักสูตร และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร              

ปีการศึกษา 2561 และเผยแพร่ผ่าน web site ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 ฐานข้อมูล 
 

กระบวนการ/ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (QA Practice) 
KM in Process การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN- QA) มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นความรู้  
    - จัดให้มีระบบส ารวจความรู้ที่บุคลากรในคณะฯ จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การท างานบรรลุ
เป้าหมาย บุคลากรต้องการความรู้อะไร? 
    - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะฯ  
    - ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 คือ การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA)  
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3. รวบรวมและจัดเก็บความรู้ จดัเก็บไว้ใน web site ของคณะฯ  

2. ค้นหาความรู้ ทั้งท่ีเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit Knowledge) ได้แก่ ประสบการณ์จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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      4. น าความรู้ไปปฏิบัติ คณาจารย์ในหลักสูตรน าความรู้ และข้อมูลไปใช้ในการรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ปีการศึกษา 2561  

   

 

 

 

 

      3. รวบรวมและจัดเก็บความรู้  จัดเก็บความรู้ไว้ใน web site ของคณะฯ  
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5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่าน Blog ที่ 
web site คณะฯ  

           

6. ทบทวนและประเมินผล  
-ประเมินผลระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ และน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงระบบ
การจัดการความรู้ของคณะฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
-ทบทวนกระบวนการ (Process) ที่ออกแบบและปฏิบัติไปแล้ว และปรับปรุงกระบวนการ 
(Process) ใหม่ เพ่ือให้ได้ผลลัพทธ์ที่ดีกว่าเดิม  
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ผลการด าเนินงาน 
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระดับคณะ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA)  
1.1 ฝ่ายสนับสนุน ควรสนับสนุนข้อมูลในภาพรวมอย่างเพียงพอ และทันเวลา ไม่สร้างภาระ

ให้กับหลักสูตรในการหาข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานนิสิต ผลงานอาจารย์ ข้อมูลการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน หรือข้อมูลอ่ืนๆ และข้อมูลที่น ามาสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
AUN QA ควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาเขียนผลการด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขท่ีชัดเจนมากข้ึน 

     1.2 การประชุมพูดคุยระหว่างคณะและหลักสูตร เพ่ือออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ ง่ายต่อการน าข้อมูลมาใช้และรายงานข้อมูล หรือพัฒนาให้เกิด Smart Office เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการน าข้อมูลไปใช้ 
      1.3 การจัดการเชิงระบบเพ่ือสนับสนุนการรายงานผล AUN QA เช่น การคลี่เกณฑ์แต่ละด้าน
ออกมาและวางแผนว่าจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไรให้เป็นงาน Routine  หลักสูตรต้องการข้อมูลอะไรบ้าง การ
ประเมินระบบในภาพรวมของคณะ เพ่ือน าผลการประเมินระบบมาเขียนให้เห็นการ A(Act)  
     1.4 การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี การจัดสรรงบประมาณประจ าปี และกรอบของ
กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

    1.5 การติดตามข้อมูลที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมินให้ จะต้องทันเวลา และมี
ข้อมูลเพียงพอที่จะน าไปรายงานได้  

    1.6 การวางระบบงานของหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการท า AUN QA ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิด
การขับเคลื่อนตลอดเวลา แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ก็จะไม่มีผลต่อระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพที่วางไว้แล้ว  

    1.7 การสร้างขวัญ ก าลังใจ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  

    1.8 การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดคุณภาพ และท าให้เป็นงานประจ า ทุกคนต้องเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ระบบประกันคุณภาพ และหยิบจับส่วนที่ดีมาใช้พัฒนาองค์กร 

 
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระดับหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA)  
     2.1 การวาง Output ไม่ชัดคืออุปสรรคในการพัฒนา หากต้องการให้ผลการด าเนินงานได้ตาม

เป้า  ทุกคนควรมองที่เป้าเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในหลักสูตร นิสิต ดูกระบวนการที่ท าว่าจะน าไปสู่เป้า
หรือไม่ หรือท าอย่างไรให้ได้ถึงเป้าของหลักสูตร 

     2.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร หลักสูตร
ควรออกแบบให้เป็นระบบและจัดเก็บเป็นประจ าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในภายหลัง  
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2.3 การดูตัวอย่างการเขียนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ หาตัวอย่างการเขียน เนื่องจากที่ผ่านมามีการ
ปฏิบัติแต่น ามาเขียนไม่หมด หลังจากปรับวิธีการเขียนตามตัวอย่างที่ไปศึกษามา ท าให้เขียนได้ดีขึ้น และ
จะต้องเขียนบรรยาย มีการวิเคราะห์ประกอบ และการศึกษาคู่เทียบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

     2.4 ข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ สะท้อนปัญหาและ
โอกาสในการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ควรสรุปรวมแต่ละประเด็น และรวบรวมประเด็นปัญหา เพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนา 

2.5 ประธานหลักสูตรและเลขาหลักสูตรมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของหลักสูตร ต้องมี
ข้อมูลของหลักสูตรเพียงพอและสามารถเติมเต็มข้อมูล สื่อสารให้ทุกคนรู้ ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน หาก
กรรมการมีการสอบถามจะได้ตอบไปในแนวทางเดียวกัน 

2.6 รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่น การฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา สามารถน ามาเขียนได้หลาย
ประเด็น และท าให้ได้คะแนนสูง การปรับ มคอ.ของหลักสูตร จึงต้องเน้นรายวิชาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น  

 
3. เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

3.1 การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ควรมีการวางระบบการด าเนินงาน
ตั้งแต่ต้นเพ่ือไม่ให้การเขียนรายงานเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้นของแต่ละหลักสูตร เช่น การแบ่งสัดส่วนความ
รับผิดชอบให้อาจารย์แต่ละท่านทราบตั้งแต่ต้นปีว่า ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดใด ในการปฏิบัติงานจะได้ออกแบบ 
วางแผนการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน หรือออกแบบกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของเกณฑ์ อาจารย์ทุกคนมีความรับผิดชอบกิจกรรมของหลักสูตร และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้อ งเขียน
รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร จะสามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลและหลักฐานแต่ละ
ตัวบ่งชี้แล้ว “ทุกคนต้องร่วมมือกันในการเขียน อย่าให้คนใดคนหนึ่งเป็นคนเขียน” และใช้ความร่วมแรง 
ร่วมใจกัน การแบ่งงานกันท า ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตาม
งานในภาพรวม และอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรจะรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรไปพร้อมๆ กัน 

3.2 ในการเขียนรายงาน AUN QA สามารถมอบหมายให้เขียนเป็นส่วนๆ หรือแบ่งกันเขียนได้ 
แต่ “รายงานผลต้องไม่เป็นขนมชั้น” กรณีที่ต่างคนต่างเขียน หลักสูตรจะต้องมีการประชุมพูดคุยกันอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือพิจารณารายงานและเติมเต็มให้สมบูรณ์ รวมทั้งการหาเอกสาร/หลักฐาน ที่เก่ียวข้อง  

3.3 การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ให้ได้คะแนนสูงๆ นั้น ผู้เขียนควรน า
หลักการ PDCA มาใช้ (Plan คือ การวางแผน, DO คือ การปฏิบัติตามแผน, Check คือ การตรวจสอบ, Act 
คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม) เขียนให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของปี
ที่ผ่านมา และให้ความส าคัญกับขั้นตอน Check, Act  ให้เห็นกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาของ
หลักสูตร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม  

     3.4 การท าความเข้าใจในเกณฑ์ และตอบค าถามตามเกณฑ์ให้ครบถ้วน รายงานข้อมูลแต่ละ
ตัวชี้วัด ควรมีความจริงใจในการตอบค าถาม ปัญหาคืออะไร จะพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างไร เขียน
ตรงไปตรงมา หากไม่ได้ท า ควรเขียนให้เห็นว่าจะวางแผนในปีหน้าอย่างไร และไม่ลืมว่าปีที่แล้วได้เขียนอะไรไว้ 
มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานในที่ประชุมของคณะเป็นระยะๆ เพ่ือติดตามว่า
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าที่วางไว้เป็นหรือไม่ 
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     3.5 ผู้เขียนต้องเขียนเป็นเรื่องราวหรือเรื่องเล่า (How Story) เพ่ือรายงานการด าเนินการและ
อธิบายกระบวนการท างาน โดยตอบค าถามว่า หลักสูตรด าเนินการเรื่องนั้นๆ อย่างไร การด าเนินการนั้นๆ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไร ในการด าเนินการมีใครเกี่ยวข้องบ้าง การด าเนินการนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก าร
ด าเนินการนั้นเกิดขั้นที่ไหน   

4. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ 
เผยแพร่ผ่าน web site ของคณะ จ านวน 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

       1) มีฐานข้อมูลจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) (AUN6.2) 
  2) ข้อมูลพัฒนาตนเอง สายวิชาการ (AUN6.5) 
  3) ข้อมูลผลงานวิชาการ (AUN6.7) 
  4) ข้อมูลพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน (AUN7.4) 
  5) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย (AUN11) 

 5. ทบทวนและประเมินผล  
               5.1 จัดให้มีการประเมินผลระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ และน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
              5.2 ทบทวน KM in Process การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และปรับปรุง 
เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

 

หน่วยงานอื่นภายใน/ภายนอกที่น าไปใช้แล้วเห็นผลเชิงประจักษ์ 
1. ผลจากการด าเนินงานตามกระบวนการ ท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระดับคณะ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) แนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการระดับหลักสูตร และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี
ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการวางแผนการบริหารงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านต่างๆ 
ของคณะฯ  เช่น ระบบสนับสนุนข้อมูลต่างๆ การวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี การจัดสรรงบประมาณ การ
ก าหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป็นต้น  

2. เกิดการเรียนรู้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
ของหลักสูตรต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการ (Process) ใหม ่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม  

ระบบการจัดเก็บแนวปฏิบัติที่ดีและการเผยแพร่ 
1. บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ผ่าน (Blog) หน้า web ของคณะฯ  

           2. มีคลังข้อมูล และความรู้ ใน web site ของคณะฯ  

กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
1. ผู้น าและกลยุทธ์ การจัดการความรู้จะไม่ประสบความส าเร็จอย่างราบรื่นถ้าปราศจากการสนับสนุน

จากผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการ
จัดการความรู้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการการจัดการความรู้ในองค์กร 

2. วัฒนธรรมองค์กร คือวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลากรภายใน 
องค์กร และเชื่อมโยงไปถึงภายนอกองค์กร 
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ช่วยให้การ 
แลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้วระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Portal ที่ทันสมัยก็
มีส่วยช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. การทบทวน ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ น าไปสู่ผลลัพทธี่ดีขึ้น  
 
KM System : AUN-QA 
 

 

 

 

 

รวบรวม/เรียบเรียง : ธรรญชนก  ขนอม 

• ก ากับติดตามการน าไปใช้
• ประเมินผลระบบ
• ทบทวนกระบวนการ

• พัฒนาแผน KM
• ปรับปรุงกระบวนการ 

(Process) ใหม่ เพื่อให้
ได้ผลลัพทธ์ที่ดีกว่าเดิม ใน
ปี 2562

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

• กลั่นกรองความรู้เพื่อให้ได้
แนวปฏิบัติที่ดี

• เผยแพร่ความรู้

• จัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561
• ก าหนดผู้รับผิดชอบ
• ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
• ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จและ                            

เป้าหมายความส าเร็จของแผน
แผนการ

จัดการความรู้



แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เผยแพร่



ทบทวน ประเมิน
กระบวน และ

ปรับปรุง เพื่อผล
การด าเนินงานท่ี

ดีขึ้น



พัฒนาแผน KM
แนวทางการ
จัดการความรู้ 

ปี 2562


