กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชำ :
ชื่ อวิชำ :
จำนวน :

2404 2007
เบเกอรี่ เบื้องต้น (Introduction to Bakery)
3 หน่วยกิต 5 ชัว่ โมง

หลักสู ตรกำรศึกษำ (Course status) : ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
ควำมรู้ พืน้ ฐำน (Pre-requisite) :
“ไม่มี”
ภำคเรียนที่ (Semester) :
วัน เวลำทีเ่ รียน (Class Meeting) :

2/2561

ชื่ อผู้สอน (Instructor) :
ทีท่ ำงำน (Office) :
โทรศัพท์ (Phone) :
อีเมล์ (E-Mail) :

นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
0882257066
Khathamart15@gmail.com

หนังสื อเรียน (Text Book) :
แหล่งคว้ำเพิม่ เติม (Reference) :

นางบุษกร ศรี นวกุล. เบเกอรี่เบื้องต้ น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่. 2556
-ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา...อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา
คหกรรมศาสตร์......วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
-เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเบเกอรี่ เบื้องต้น
-http://www.kccbakermart.com , www.google.co.th/

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ก่อน
และหลังการบรรจุ การบรรจุภณั ฑ์
2. มีความสามารถเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการ
บรรจุ
3. มีความสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
4. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความคิด
สร้างสรรค์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช้วตั ถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตและรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
5. ใช้บรรจุภณั ฑ์เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การ
เลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลักการและเทคนิคการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ก่อนและหลังการบรรจุ การบรรจุภณั ฑ์
สมรรถนะ (Competency)
ควำมรู้
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. แสงความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
3. แสดงความรู ้ ความเข้าใจในการใช้วตั ถุดิบการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ และการจัดจาหน่าย
ทักษะ
1. ให้มีทกั ษะและสามารถทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้ทุกชนิด
2. ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้
คุณธรรม
1. ความมีระเบียบ วินยั กิจนิสัยที่ดีในการเรี ยน ...วิชาเบเกอรี่ เบื้องต้น........
2. ความรับผิดชอบ
3. ความสนใจใฝ่ รู ้ และปฏิบตั ิงานคานึงถึงความปลอดภัย
4. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5. ความซื่อสัตย์
6. ความสะอาด

7. ประณี ต และรอบคอบ
ตัวชี้วดั (KPI: Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้วตั ถุดิบและอุปกรณ์ เทคโนโลยี นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาเสนองานผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้
4. ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (Mark Allocation)
แบ่ งเป็ น 4 ส่ วน
100%
1. เจตคติ
20%
2. ผลงานปฏิบตั ิระหว่างภาคเรี ยน
60%
3. สอบปฏิบตั ิปลายภาคเรี ยน
16%
4. สอบทฤษฎีปลายภาคเรี ยน
4%
วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)
จัดการเรี ยน การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. บรรยาย สาธิต และให้ผเู ้ รี ยนทาการค้นคว้าข้อมูล องค์ความรู ้จากเอกสาร หนังสื อ และอินเตอร์ เน็ต
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทุกชนิดจากง่ายไปหายาก
3. มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเบเกอรี่ เบื้องต้น
4. ผูเ้ รี ยนนาเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางพัฒนางาน เกี่ยวกับการเบเกอรี่ เบื้องต้น
5. ใช้สื่อ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ปฏิบตั ิงานเบเกอรี่ เบื้องต้น ประกอบการบรรยาย
6. ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องรักษาระเบียบ วินยั และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรมอบหมำยงำนให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นคว้ ำ (Work Assignments)
ให้ผูเ้ รี ยนค้นหาองค์ความรู ้ การปฏิ บตั ิ งานเบเกอรี่ ลักษณะต่าง ๆ เพิ่ มเติ มจากหนังสื อในห้องสมุ ดวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เชียงราย และอินเทอร์ เน็ตในหัวข้อที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และนาเสนอข้อมูล พร้อมกับส่ งผลงานที่ปฏิบตั ิตามเวลาที่กาหนด
เกณฑ์ กำรประเมินผล (Assessment)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ควำมหมำย
ระดับคะแนน
ควำมหมำย
คะแนน
ผลกำรเรียน
ผลกำรเรียน
80 - 100

4.0

การเรี ยนดีเยีย่ ม

60 - 64

2.0

การเรี ยนพอใช้

75 - 79

3.5

การเรี ยนดีมำก

55 - 59

1.5

การเรี ยนอ่อน

70 - 74

3.0

การเรี ยนดี

50 - 54

1.0

การเรี ยนอ่อนมำก

65 - 69

2.5

การเรี ยนดีพอใช้

0 - 49

0

การเรี ยนไม่ ผ่ำน

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่ อวิชำ : .เบเกอรี่ เบื้องต้น..... (.Introduction to Bakery....) เรี ยน 18 ครั้ง 90 ชัว่ โมง
ที่

หัวข้ อ

1 ควำมรู้ เกีย่ วกับเบเกอรี่เบื้องต้ น

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
แนะนาวิธีการเรี ยน และ

สื่ อกำรสอน
Power point

สมรรถนะ

กำรประเมิน

ของผู้เรียน

แบบทดสอบ มีระเบียบการใช้

-ประวัติความเป็ นมา

อธิ บายภาพรวมเกี่ยวกับ

ก่อน-หลัง

ห้องปฏิบตั ิการ

-ความสาคัญและประโยชน์ของ

การเรี ยนรายวิชาเบเกอรี่

เรี ยน

อาหารได้อย่าง

เบเกอรี่

เบื้องต้น มอบหมายงาน

ประเมิน

ถูกต้อง

ตามสภาพจริ ง

-สุ ขอนามัยของผูผ้ ลิตเบเกอรี่
-คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องเบเกอรี่
2-3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ ในกำรทำเบเกอรี่ รู ปอธิบายเครื่ องมือที่ใช้ใน อุปกรณ์ และ
-วัตถุดิบที่ใช้ในการทาเบเกอรี่

การทาเบเกอรี่ รู ปสาธิตการ เครื่ องมือ ทุก

-อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาเบเกอรี่ ใช้เครื่ องมือแต่ละชนิด

แบบทดสอบ มีความรู ้ ความเข้าใจ
ก่อน-หลัง

เรื่ องเครื่ องมือ

ชนิดที่ใช้ใน

เรี ยน

เครื่ องใช้ประเภทมือ
เครื่ องทุ่นแรง

-ประเภทที่ใช้ในการทาเบเกอรี่

นักเรี ยนปฏิบตั ิการใช้

การทา

ประเมิน

-ประเภทที่ใช้ในการเตรี ยม และ

เครื่ องมือทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์

ตามสภาพจริ ง วิธีการใช้ การดูแล

ผสม

รู ปสาธิตการทาความสะอาด เบเกอรี่

รักษา มีทกั ษะใน

-เครื่ องใช้ในการหุงต้น และการอบ และการดูแลรักษาเครื่ องมือ
-เครื่ องใช้ประเภททุ่นแรง

การใช้เครื่ องมือ

เครื่ องใช้

และระมัดระวังการ
ใช้เครื่ องมือ

4-5 หลักวิธีกำรและเทคนิคในกำรทำ

ฟังครู แนะนา และบรรยาย Power point

แบบทดสอบ มีความรู ้ ความเข้าใจ

เบเกอรี่

เทคนิคในการทาเบเกอรี่

ก่อน-หลัง

เกี่ยวกับวิธีการและ

-หลักวิธีการในการทาเบเกอรี่

นักเรี ยนสรุ ปบทเรี ยน

เรี ยน

เทคนิคในการ

ประเมิน

ปฏิบตั ิผลิตภัณฑ์เบ

-เทคนิคการปฏิบตั ิเบเกอรี่

ตามสภาพจริ ง เกอรี่

-มาตรา ชัง่ ตวง
-อุณหภูมิเตาอบ
-มาตรฐานในการใช้พิมพ์ในการ
ทาเบเกอรี่
6-7 หลักกำรทำเบเกอรี่ประเภทคุกกี้

อธิ บายเรื่ อง การปฏิบตั ิคุกกี้ วัตถุดิบของ

แบบทดสอบ มีความรู ้ ความเข้าใจ

-ความหมายของคุกกี้

วัตถุดิบ

ก่อน-หลัง

เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้

-ประเภทของคุกกี้

นักเรี ยนสรุ ปบทเรี ยน ร่ วม

เรี ยน

ในการผลิตคุกกี้ ได้

จริ ง

ที่

กิจกรรมและ

หัวข้ อ

กระบวนกำรสอน

สื่ อกำรสอน

กำรประเมิน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคุกกี้

วิเคราะห์หลักการทาเบเกอรี่

ประเมิน

-ขั้นตอนในการทาคุกกี้

แต่ละชนิด

ตามสภาพ

-เทคนิคการทาคุกกี้

สมรรถนะ
ของผู้เรียน
อย่างเหมาะสม

จริ ง

-ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขใน
การทาคุกกี้
8-9 ภำคปฏิบัติคุกกีป้ ระเภทต่ ำงๆ

ครู อธิบายและสาธิต การ

Power point

ประเมิน

มีความรู ้ ความเข้าใจ

คุกกี้เนยสด (คุกกี้หยอด)

ปฏิบตั ิผลิตภัณฑ์ประเภท

อุปกรณ์จริ ง

ตามสภาพจริ ง ทักษะ ในการปฏิบตั ิ

คุกกี้กาแฟ (คุกกี้กด)

คุกกี้

คุกกี้ และการเตรี ยม
วัตถุดิบ

คุกกี้สิงคโปร์ (คุกกี้คลึง)
คุกกี้รังไหม (คุกกี้ป้ ั น)
คุกกี้ไส้งาดาเม็ดมะม่วงหิ มพานต์
(คุกกี้แช่เย็น)
บราวนี่ (คุกกี้แท่ง)
10-11 หลักกำรทำเบเกอรี่ประเภทเค้ ก

ครู บรรยาย หลักการทา

Power point

-ความหมายของเค้ก

เบเกอรี่ ประเภทเค้ก วัตถุดิบ อุปกรณ์จริ ง

-ประเภทของเค้ก

ขั้นตอนในการทาเค้ก

ประเมิน

มีความรู ้ ความเข้าใจ

ตามสภาพจริ ง ทักษะ ในการทาเค้ก
ชนิดต่างๆ และการ

-วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเค้ก

เตรี ยมวัตถุดิบใน

-ขั้นตอนในการทาเค้ก

การปฏิบตั ิเค้ก

-เทคนิคการทาเค้ก
-ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขใน
การทาเค้ก
ภำคปฏิบัติเค้ กประเภทต่ ำงๆ
-เค้กเนยสด
-เค้กกล้วยหอม
-เค้กศิลาลาย
-เค้กแอปเปิ้ ล
-เค้กช็อกโกแลต

ที่

หัวข้ อ

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน

สื่ อกำรสอน

กำรประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

-เค้กบัตเตอร์สปองจ์
-เค้กสปองจ์โรลเผือก
-ชิฟฟ่ อนใบเตย
-ชิฟฟ่ อนส้ม
12-13 หลักกำรทำเบเกอรี่ประเภทพำย
และพัฟเฟสตรี้

ครู บรรยาย หลักการทา

Power point

เบเกอรี่ ประเภทเค้ก วัตถุดิบ อุปกรณ์จริ ง

ประเมิน

มีความรู ้ ความเข้าใจ

ตามสภาพจริ ง ทักษะ ในการทาเค้ก

-ความหมายของพาย และพัฟเพสตรี้ ขั้นตอนในการทาพาย
-ประเภทของพาย และพัฟเพสตรี้ และพัฟเพสตรี้

ชนิดต่างๆ และการ

-วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพาย

การปฏิบตั ิพาย

และพัฟเพสตรี้

และพัฟเพสตรี้

-ขั้นตอนในการทาพาย
และพัฟเพสตรี้
-ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขใน
การทาพายและพัฟเพสตรี้
ภำคปฏิบัติพำย และพัฟเพสตรี้
ประเภทต่ ำงๆ
-พายบรัมเบิลส์
-พายไส้กรอก
-พายทูน่า
-พายไส้มะพร้าวอ่อน
-พายไส้กล้วยหอมหน้าเมอแรง
-พายกรอบอัลมอนด์
-พัฟเพสตรี้ ริ บบิน้ งาดา
-พัฟเพสตรี้ ไส้สับปะรด
-พัฟเพสตรี้ ไส้แอปเปิ้ ล
-พัฟเพสตรี้ ไส้ครี มลูกเกด

เตรี ยมวัตถุดิบใน

ที่

หัวข้ อ

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน

14-15 หลักกำรทำเบเกอรี่ประเภทขนมปัง ครู บรรยาย หลักการทา

สื่ อกำรสอน
Power point

กำรประเมิน
ประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน
มีความรู ้ ความเข้าใจ

-ความหมายของขนมปัง

เบเกอรี่ ประเภทเค้ก วัตถุดิบ อุปกรณ์จริ ง

ตามสภาพจริ ง ทักษะ ในการทาเค้ก

-ประเภทของขนมปัง

ขั้นตอนในการทาขนมปั ง

ชนิดต่างๆ และการ

-วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมปัง

แต่ละประเภท

เตรี ยมวัตถุดิบใน
การปฏิบตั ิขนมปัง

-ขั้นตอนในการทาขนมปั ง
-เทคนิคการทาขนมปัง
-ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขใน
การทาขนมปัง
ภำคปฏิบัติขนมปังประเภทต่ ำงๆ
-ขนมปั งขาไก่
-ขนมปั งฝรั่งเศส
-ขนมปังโฮลวีท
-ขนมปังเนยสด
-ขนมปั งไส้ไก่
-ขนมปั งไส้พิซซ่าปูอดั
-ขนมปังไส้หมูหยอง
-ขนมปังไส้ฟักทอง
-ขนมปังซินนามอนโรล
-มัฟฟิ นสุ ขภาพ
-ขนมปังโซดา
หลักกำรทำเบเกอรี่ประเภทโดนัท

ครู บรรยาย หลักการทา

Power point

-ความหมายของโดนัท

เบเกอรี่ ประเภทเค้ก วัตถุดิบ อุปกรณ์จริ ง

-ประเภทของโดนัท

ขั้นตอนในการทาโดนัท

ประเมิน

มีความรู ้ ความเข้าใจ

ตามสภาพจริ ง ทักษะ ในการทาเค้ก
ชนิดต่างๆ และการ

-วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดนัท

เตรี ยมวัตถุดิบใน

-ขั้นตอนในการทาโดนัท

การปฏิบตั ิโดนัท

-เทคนิคการทาโดนัท
-ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขใน
การทาโดนัท

ที่

หัวข้ อ

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน

สื่ อกำรสอน

กำรประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

16 ภำคปฏิบัติโดนัทประเภทต่ ำงๆ
-โดนัทยีสต์
-โดนัทไส้กรอก
-โดนัทส้ม
-โดนัทช็อกโกแลต
-โดนัทฟักทอง
-โดนัทกล้วยหอม
17 การบรรจุภณั ฑ์ และการจัดจาหน่าย ครู บรรยาย และสาธิต การ Power point
-ความหมายของบรรจุภณั ฑ์

บรรจุภณั ฑ์ และการจัด

-ประเภทของบรรจุภณั ฑ์

จาหน่าย

อุปกรณ์จริ ง

แบบทดสอบ มีความรู ้ ความเข้าใจ
ก่อน-หลัง

ทักษะ ในการทา

เรี ยน

บรรจุภณั ฑ์ ประเภท

-วัตถุที่นามาใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์เบเกอรี่

ประเมิน

ต่างๆ

-การเลือกบรรจุภณั ฑ์สาหรับ

ตามสภาพจริ ง

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
18 -การสอบปฏิบตั ิหวั ข้อ.ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

สอบทฤษฎีปลายภาคเรี ยน ข้อสอบทฤษฎี การทดสอบ ความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะ ในการทา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประ
เภทต่างๆ

หมำยเหตุ
รำยละเอียดกำหนดกำรสอน
ชื่อวิชา : เบเกอรี่ เบื้องต้น (Introduction to Bakery)
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้
C (Construction)
คือ ผูส้ อนจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
I (Interaction)
คือ ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ
แหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกาย
P (Process Learning)
คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการทางานให้เกิดผลสาเร็ จ
A (Application)
คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
วิชำ เบเกอรี่เบื้องต้ น รหัส 2404 2007
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
สำขำวิชำ อำหำรและโภชนำกำร
ประเภทวิชำ คหกรรม

จัดทำโดย

นำงสำวคฑำมำศ เข้ ำเมือง

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
สำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

