
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
โครงการขยายห้องเรียน 
          วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๐๐๐ ๑๑๘         ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit) 
๒. จำนวนหน่วยกิต 

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเลือก  

 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พระครูกิตติชัยกาญจน์, พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑/ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๒ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพ่ือให้ผู้เรียนรู้โครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง  
การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป 
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษามา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบอกความเป็นมา ความสำคัญและโครงสร้างของภาษาสันสกฤตได้  สามารถ
เขียนและอ่านคำศัพท์สันสกฤตได้ อธิบายส่วนประกอบและแจกรูปของนามศัพท์และกริยาศัพท์ได้ แปลและแต่งประโยค
ภาษาสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษาได้ เห็นคุณค่าของภาษาสันสกฤตในฐานะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สื่อหรือ
ถ่ายทอดแนวคิดทางศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามในเอเชียตะวันออก ตระหนักถึงคุณค่า
ของภาษาสันสกฤตในฐานะที่เป็นภาษาบันทึกคัมภีร์พระพุทธศาสนา และเป็นภาษาหลักที่ถูกยืมมาใช้ในภาษาไทย 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง การเขียน   
การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์  บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปุจฉาสรรพ
นาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การ
แจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์       

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
๓๒ ตามความต้องการ 

ของผู้เรียนเฉพาะราย 
๐ การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
วิธีการให้คำแนะนำ เข้าพบตามที่นัดหมายและสอบถามในชั้นเรียน  วัน ตามที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา 

จำนวนชั่วโมงตามท่ีกำหนดในแต่ละครั้ง 
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๓ 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา 
๒. [] มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
๓. [•] เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๔. [] เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๕. [] ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
ชาติ ศาสนา 

- กำหนดความรับผิดชอบต่อ 
  การเข้าห้องเรียน 
- มอบหมายให้ผู้เรียนต้องส่งสมุด 
  แบบฝึกหัด  
- ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ในชั้นเรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน 
- การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
  จากการจดเนื้อหาบรรยาย   
- การนำเสนองาน ซักถาม และ 
  อภิปราย 
 

 

๒.  ด้านความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี 

และเนื้อหา 

 ๒. [] ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ได้อย่างมีเหตผุล 

๓. [] สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนิน

ชีวิตได ้

๔. [] มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของ

ไทยและของโลก 

๕. [] รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

- บรรยายเนื้อหารายวิชาตาม 
  แผนการสอนที่ได้กำหนดไว้ 
- อภิปรายประเด็นศึกษาระหว่าง 
  ผู้เรียนและผู้สอน   
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทำ 
  แบบฝึกหัด 
- สรุปประเด็นหลักของบทเรียน 

- ทดสอบความเข้าใจด้วย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณ์การทำแบบฝึกหัด 
- ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
  ผู้เรียนจากการทำแบบฝึกหัด  
- การสอบวัดความรู้ ๒ ครั้ง  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๔ 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
ทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถค้นหาข้อมูล  ทำความเข้าใจ และ
ประเมินจากหลักฐาน 
๒. [] สามารถคดิวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตผุล  

๓. [] สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
  ประกอบเนื้อหาวิชา 
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็น 
  ความสัมพันธ์และบูรณาการ 
  ของเนื้อหาวิชา 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาด 
  เป็นรายบุคคล 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
  ด้วยตนเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยน 
  ภายในชั้นเรียน 

- ทดสอบย่อยโดยเน้นการวิเคราะห์  
  การประยุกต์ใช้และการบูรณาการ 
  เนื้อหาวิชา  
- การใช้การซกัถาม  
- ทดสอบด้วยแบบฝึกหัด 

 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถทำงานเป็นทีม 

๒. [] เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มท้ังในฐานะ
ผู้นำและผู้ตาม 
๓. [•] มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๔. []  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทั้งกำหนดให้นำเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 

- การนำเสนองาน 
- ชิ้นงาน 
 
 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขได ้
๒. [] ใชภ้าษาในการติดต่อสื่อความหมายได้
ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  
๓. [•] มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทั้งกำหนดให้นำเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 
 

- การนำเสนองาน 
- ชิ้นงาน 
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๕ 

 
 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

๑ 
 

- แนะนำวิชาและแผนการเรียน
การสอน 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
สันสกฤต 
- ความสำคัญของภาษาสันสกฤต 

๒ - แนะนำรายละเอียดวิชา 
- ชี้แจงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  (การให้คะแนน) 
- ชี้แจงการมอบหมายงานและร่วมกันสร้าง 
  ข้อตกลง 
- แนะนำเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๒ - สระในภาษาสันสกฤต 
- สระเต็มรูป 
- สระลดรูป 

๒ - การบรรยาย  
- ฝึกทักษะในการเขียนสระ 
- มอบหมายงาน 

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๓ 
 
 
 
 

- พยัญชนะในภาษาสันสกฤต 
- พยัญชนะวรรค 
- พยัญชนะอวรรค 

๒ - ผู้สอนบรรยาย พร้อมชี้แนะงานที่
มอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน 
- ฝึกทักษะในการเขียนพยัญชนะและอ่าน
ออกเสียง 
- มอบหมายงาน 

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๔-๕-
๖-๗-๘ 

- ฐานที่เกิดของอักษร 
- เสียงของอักษร 
- พยัญชนะครึ่งตัว 
- พยัญชนะสังยุกต์ 
- พยัญชนะควบกล่ำ 
- ตัวเลข – สังขยา 

- นามศัพท ์अ इ उ ऋ ओ 
การันต์ ปุลลิงค์  

๑๐ - ผู้สอนบรรยาย พร้อมชี้แนะงานที่
มอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน 
- ฝึกทักษะในการเขียนพยัญชนะและอ่าน
ออกเสียง 
- มอบหมายงาน 
   

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๙ สอบกลางภาค ๒  พระครูกติติชัยกาญจน ์  
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๖ 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

พระครูใบฎีกาวัชระ นิม
โล 

๑๐-
๑๑ 

- นามศัพท์ आ इ ई उ ऊ 
การันต ์สตรีลิงค์ 

๔ - ผู้สอนบรรยาย พร้อมชี้แนะงานที่
มอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน 
- ฝึกทักษะในการเขียนพยัญชนะและอ่าน
ออกเสียง 
- มอบหมายงาน   

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๑๒-
๑๓ 

- นามศัพท์ अ การันต์ นปุลสก
ลิงค ์

- นามศัพท์ इ การันต์ นปุลสก
ลิงค ์

- นามศัพท์ उ การันต์ นปุลสก
ลิงค ์

๔ - ผู้สอนบรรยาย พร้อมชี้แนะงานที่
มอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน 
- ฝึกทักษะในการเขียนพยัญชนะและอ่าน
ออกเสียง 
- มอบหมายงาน 
   

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๑๔-
๑๕ 

- สรรพนาม 
- กริยาอาขยาต 
- แปลประโยคภาษาสันสกฤต 
ปริวรรตภาษา 

๔ - ผู้สอนบรรยาย พร้อมชี้แนะงานที่
มอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน 
- ฝึกทักษะในการเขียนพยัญชนะและอ่าน
ออกเสียง 
- มอบหมายงาน 

พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ 
นิมโล 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  พระครูกติติชัยกาญจน ์
พระครูใบฎีกาวัชระ นิม
โล 

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและความ

รับผิดชอบ 
การสังเกต/การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 
ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 
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๗ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ทักษะการทำแบบฝึกหัด   การทำ
ความเข้าใจการเขียนและการอ่าน 

ทดสอบย่อย ๔, ๑๒ ๑๐% 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล ทักษะการใช้ภาษา  

สันสกฤตเพื่อการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูล 

มอบหมายช้ินงาน/การนำเสนอ
งาน 

 
ทุกสัปดาห์ 

 
๑๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
      เอกสารประกอบการศึกษา ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น เรียบเรียงโดย พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

 
 
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
    จำลอง  สารพัดนึก,รศ.ดร.  ไวยากรณ์สันสกฤต ๑ . กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
           _________________    ไวยากรณ์สันสกฤต ๒ . กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
           _________________    ภาษาสันสกฤตเรียนด้วยตนเอง ๑ . (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
                           กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
           _________________    ภาษาสันสกฤตเรียนด้วยตนเอง ๒ . กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
                           วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

          
            สุเทพ  พรหมเลิศ.  อักษรจารึกพระไตรปิฎก.  กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐. 
            สุรสิทธิ์  ไทยรัตน์, ผศ.ดร.  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งท่ี ๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณ   
                           ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
            Simon Ager.  Writing  Systems & Languages of the world. [ออนไลน์] . สืบค้นจาก 

                    http://www.omniglot.com/writing/sanskrit.htm. สืบค้นเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 
           Unicode, Inc.  The Unicode Standard 6.0 : Devanagari. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
                                        http://www. Unicode.org/versions/Unicode6.0.0/.  สืบค้นเมื่อ  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 
 
 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ  

http://www.omniglot.com/writing/sanskrit.htm.%20สืบค้นเมื่อ%20๒๘%20พฤษภาคม%20๒๕๕๔
http://www/
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๘ 

๔. หนังสืออ่านเสริม  

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี้ 
       -  ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       -  ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนื้อหา 

      -  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน   
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  ผู้เรียนแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 

      -  ผู้เรียนซักถามและอภิปรายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  
๓. การปรับปรุงการสอน  
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
      -  การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผู้เรียนทราบ  เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือหาวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหามากขึ้น  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
    ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากใบ
งาน แบบฝึกหัด การสอบถามผู้เรียน การตรวจงานมอบหมายของผู้เรียน และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
      -  ให้ผู้เรียนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 

     -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามและตอบในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน     
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
     นำผลการสอบ ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคนำมา
แลกเปลี่ยน ซักถาม และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนดีขึ้น มีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
ภาษาสันสกฤตดีขึ้น  

 


