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รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 
ความเปนมา 
   จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม (New Normal) 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในแตละพื้นที่ออกเปน 5 รูปแบบ
ดวยกัน คือ การเรียนแบบ On-site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียน 
ที่มีปริมาณนักเรียนนอยสามารถจัดพื้นที่แบบเวนระยะหางและเขมงวดการสวมหนากากอนามัย 
ตามมาตรการดานสาธารณสุข การเรียนแบบ On-Air ผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมหรือ DLTV การเรียนแบบ On-Line ครูผูสอนทำการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส การเรียน
แบบ On-demand  ผานระบบแอปพลิเคชัน และการเรียนแบบ On- hand ครูผูสอนเดินทางไปแจก
เอกสารใบงานใหกับนักเรียนที่บาน โดยการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบนี้จะตองไดรับการ
ยินยอมจาก ศบค. ของแตละจังหวัดดวย เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของแตละ
พื้นที่ไดบนพื้นฐานความปลอดภัยทั้งครูผูสอนและนักเรียนเปนสำคัญ 
   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
เปนโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ มีนักเรียนจำนวนมาก ไมสามารถเปดเรียนแบบ On–site ได  
จึงมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 รูปแบบ ขึ้นอยูกับความพรอมของนักเรียนและครู ทั้งนี้การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลนเปนรูปแบบหนึ่งที่ครูผูสอนจะตองตระหนักและใหความสำคัญซึ่งสอดคลอง
กับยุคที่เทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ประกอบกับสถานการณการแพรระบาด 
ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สงผลใหครู นักเรียน ตลอดจนผูปกครองจะตองมีการปรับตัวใหเขากับ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนมากขึน้ แตก็มีเสียงตอบกลับทั้งดานบวกและดานลบ ดานบวก 



คือ ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง สามารถดูยอนหลังได เรียนที่ไหนก็ไดแลวแตผูเรียนสะดวก  
ดานลบ คือ เด็กเล็กยังไมเหมาะที ่จะเรียนออนไลน เนื ่องจากเปนการสื่อสารทางเดียว ผู เรียน 
ขาดสมาธิในการเรียน ขาดผูควบคุม กำกับ ดูแล นักเรียนบางกลุมขาดอุปกรณในการเรียนออนไลน 
เปนการเพิ่มภาระใหผูปกครองในการสรรหาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนในวิกฤตการณเชนนี้ แตถึง
อยางไร โรงเรียนก็ยังตองดำเนินการจัดการเรียนการสอนตอไปขึ้นอยูกับวิธีการของครูผู สอนและ
นักเรียนเปนสำคญั 
   ผูสอนรับผิดชอบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ไดตระหนักและเห็นคุณคาของทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในยุควิถีใหม (New Normal) ที่ผูเรียน
จำเปนตองมซีึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปประยุกตใชในการเรียนรู
และการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนประเภทตาง ๆ เขามา 
บูรณาการเพื่อสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดใชสื่อออนไลน แอพลิเคชันตาง ๆ ที่เกี่ยวของบนอุปกรณ
สมารทโฟนที่นักเรียนมีอยูมาใชในการสรางสรรคและออกแบบผลงาน สามารถนำเสนอและเผยแพร
ผลงานที่สรางขึ้นสูสาธารณะ นำไปสูการมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่พิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีการดำเนินงาน/กระบวนการ 
   การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนซึ่งจากเดิม
ใชเครื่องคอมพิวเตอรไปเปนสมารทโฟน โดยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสรางเว็บไซต 
ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่  2 นั ้น ผ ู สอนจัดการเร ียนการสอนในรูปแบบ Online และ  
On-Demand ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 
มกีระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
   ขั้นวางแผน (Plan) สำรวจ และวิเคราะหสภาพปญหา สถานการณทีเ่กิดขึ้น เพื่อวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอน 
   1. วิเคราะหผูเรียน ศึกษาวิเคราะหความพรอมของผูเรียนรายบุคคล การเยี่ยมบาน 
สำรวจความพรอมของอุปกรณในการเรียนและอินเทอรเน็ต เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนอยางทัว่ถึง 
   2. กำหนดเปาหมายในการจัดการเร ียนรู โดยการนำขอมูลที ่ได จากการศึกษา 
มาวิเคราะห จัดทำโครงสรางหนวยการเรียนรูและผลการเรียนที่จำเปนมาจัดทำเปนแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาการสรางเว็บไซต เสริมดวยแพลตฟอรมออนไลนใหนักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติได
อยางเหมาะสม และกำหนดเปาหมายและภาระงานตามความเหมาะสม แนวทางการวัดและประเมินผล
ใหสอดคลองกับผูเรียนและสถานการณ โดยมกีารจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบ Online และ On-Demand  
   ขั้นดำเนินการ (Do) จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 รายวิชาการสรางเว็บไซต 



   3. จัดระบบการเรียนรู โดยการสรางสื่อการเรียนรู เว็บไซตเพื่อการเรียนรูรายวิชาการ
สรางเว็บไซต สรางหองเรียนออนไลนสำหรับศึกษาคนควา พูดคุย และสงงาน สรางขอตกลง ปฏิทิน 
นัดหมายการเรียน กำหนดเปาหมาย ออกแบบการวัดและประเมินผล สรางใบงานและกิจกรรมตาง ๆ 
อยางเปนระบบ 
   4. จัดการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการ
สรางเว็บไซตที่ผูสอนสรางขึ้น โดยใชเทคนิคการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน 
ใหผูเรียนไดลงมือสรางเว็บไซตในเรื่องที่ตนเองสนใจตามองคประกอบที่ไดเรียนรูอยางตอเนื่องและ
เปนปจจุบัน พรอมทีจ่ะเรียนรูในครั้งถัดไป 
   5. เพิ่มพูนทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
สรางเว็บไซตอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเวลาเรียน เพื่อความคงทนในการเรียนรู โดยใหศึกษา
เพิ่มเติมหรือทบทวนไดจากจากเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่ผูสอนสราง ผูเรียนสามารถนำไปประยุกต 
ใชในการเรียนรูรายวิชาอื่น ๆ และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
   6. การใชส ื ่อเทคโนโลยี ในการจัดการเร ียนการสอนมีการนำสื ่อเทคโนโลยีอยาง
หลากหลายมาใชในการจัดการเร ียนรู  เช น Facebook, Line, Google, Classroom, Sites, Form, 
Meet, Drive, Gmail, Youtube, Calendar Canva ฯลฯ โดยสงเสริมใหผ ู  เร ียนไดใช ส ื ่ออุปกรณ 
เทคโนโลยีีที่มีอยู นั่นคือ โทรศัพทมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคน รวบรวม การออกแบบ
สรางสรรค จัดเก็บผลงาน และนำเสนอผลงานที่สรางสรรคขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง 
   ขั้นตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรูและกระตุนใหผูเรียน
สรางผลงานโดยยึดเปาหมายของความสำเร็จตามที่ผูสอนไดวางไว 
   7. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนระยะ ๆ ทั้งกอนเรียน 
ระหวางเรียน และหลังเรียนตามสภาพจริง เพื ่อตรวจสอบความรู ความเขาใจ ทักษะทางดาน
เทคโนโลยีที่นักเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรูในรายวิชาการสรางเว็บไซตตลอดจนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในการจัดการเรียนรู 
   ขั้นปรับปรุงแกไข (Action) สะทอนผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง พรอมนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 
   8. การสะทอนผล เปดโอกาสใหนักเรียนนำเสนอผลงานการสรางเว็บไซตของตนเอง 
ถึงวิธีการสราง แนวคิดที ่ไดจากการสราง วิธ ีการสราง โดยสนทนาแลกเปลี ่ยนเรียนรูถ ึงทักษะ 
ประสบการณที่ไดรับของแตละคน รวมกันแสดงความคิดเห็น ประเมินผลงานของเพื่อน ตรวจสอบ
ขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและ
นำเสนอบนโลกออนไลน และผูสอนสามารถนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
ในปตอไป 
 



รูปแบบ/เทคนิค ที่ทำใหเกิดความสำเร็จ 

   จากวิธีการดำเนินงาน/กระบวนการในการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชาการสรางเว็บไซต โดยใชรูปแบบการสอน COMPUTER 

Model ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA สามารถเขียนเปนแผนภาพได ดังภาพ 

 
 

Input  Process  Output 
- คร ู
- นักเรียน 
- อุปกรณเทคโนโลยี 
- สื่อการเรียนรู 

- Child-  

  Centered 
- Active   
  Learning 

COMPUTER Model 
C = Condition 
O = Objective 
M = Manage 
P = Practice 
U = Upgrade Skill 
T = Technology 
E = Evaluation 
R = Reflection 

KM ทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรบัผูเรียน ไดแก 
1. การคนหาขอมูลจาก

อินเทอรเน็ต 
2  การจัดการขอมูล 
3. ขอมูลและสารสนเทศ 
4. เทคโนโลยีและการสื่อสารที่

จำเปน 
5. การสรางนวัตกรรมทางการ

เรียนรู 
     
  Feedback   

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการสอน COMPUTER Model 
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   จากแผนภาพมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ขั้นวางแผน (Plan) สำรวจ และวิเคราะหสภาพปญหา สถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอน 
   1. Condition : C (วิเคราะหผู เร ียน) การศึกษาวิเคราะหความพรอมของผู เร ียน
รายบุคคล การเยี่ยมบาน สำรวจความพรอมของอุปกรณในการเรียนและอินเทอรเน็ต เพื่อเปนขอมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนอยางทั่วถึง 
   2. Objective : O (กำหนดเปาหมาย) การนำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห 
จัดทำโครงสรางหนวยการเรียนรูและผลการเรียนที่จำเปนมาจัดทำเปนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
การสรางเว็บไซต เสริมดวยแพลตฟอรมออนไลนใหนักเรียนสามารถเรียนรู และปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม และกำหนดเปาหมายและภาระงานตามความเหมาะสม แนวทางการวัดและประเมินผลให
สอดคลองกับผูเรียนและสถานการณ โดยมกีารจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบ Online และ On-Demand  
   ขั้นดำเนินการ (Do) จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชาการสรางเว็บไซต 

   3. Manage : M (จัดระบบการเรียนรู) สรางสื ่อการเรียนรู เว็บไซตเพื ่อการเรียนรู

รายวิชาการสรางเว็บไซต สรางหองเรียนออนไลนและกลุมไลน กลุมแชทและชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

สำหรับศึกษาคนควา พูดคุย และสงงาน สรางขอตกลง ปฏิทินนัดหมายการเรียน กำหนดเปาหมาย 

ออกแบบการวัดและประเมิน ใบงานและกิจกรรมตาง ๆ  

   4. Practice : P (เรียนรูและลงมือปฏิบัติ) จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาการสรางเว็บไซต โดยใชเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติการสรางเว็บไซตในเรื่องที่ตนเองสนใจตรงตามองคประกอบที่ไดเรียนรูอยางตอเนื่องและเปน
ปจจุบัน  
   5. Upgrade Skill : U (เพิ่มพูนทักษะ) สงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องนอกเวลาเรียน โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่ผูสอนสรางขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกตใชในการเรียนรูรายวิชาอื่น ๆ และนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
   6. Technology : T (สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน) มีการนำเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาใชในการจัดการเรียนรู เชน Facebook, Line, Google, Classroom, Sites, Form, 
Meet, Drive, Gmail, Youtube, Calendar Canva ฯลฯ โดยสงเสริมใหผ ู  เร ียนไดใชส ื ่ออุปกรณ 
เทคโนโลยีทีม่ีอยู นั่นคือ โทรศัพทมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน รวบรวม การออกแบบ
สรางสรรค จัดเก็บผลงาน และนำเสนอผลงานที่สรางสรรคขึ้น 
   ขั้นตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรูและกระตุนใหผูเรียน
สรางผลงานโดยยึดเปาหมายของความสำเร็จตามที่ผูสอนไดวางไว 



   7. Evaluation : E (การวัดและประเมินผล) วัดผลและประเมินผลการเรียนรูเปนระยะ 
ๆ ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนตามสภาพจริง เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ ทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีที ่นักเรียนไดรับจากการจัดการเรียนรู ในรายวิชาการสรางเว็บไซตตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดข้ึนกับผูเรียนในการจัดการเรียนรู 
   ขั้นปรับปรุงแกไข (Action) สะทอนผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง พรอมนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 
   8. Reflection : R (การสะทอนผล) เปดโอกาสใหนักเรียนนำเสนอผลงานการสราง
เว็บไซตของตนเองถึงวิธีการสราง แนวคิดที่ไดจากการสราง วิธีการสราง โดยสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงทักษะ ประสบการณที่ไดรับของแตละคน รวมกันแสดงความคิดเห็น ประเมินผลงานของ
เพื่อน ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู เพื่อปรับปรุง
พัฒนางานและนำเสนอบนโลกออนไลน และผูสอนสามารถนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูในปตอไป 
   จากผลจากการดำเนินดวย COMPUTER Model ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
สรางเว็บไซต ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 สงผลใหนักเรียนมีทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมสูงขึน้ และสามารถสรางผลงานไดอยางสรางสรรค 
 
ผลสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี รอยละ 84.78 เพิ่มขึ้น
จากกอนเรียนรอยละ 40.89 
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาการสรางเว็บไซต ปการศึกษา 2564 
รอยละ 76.24 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.53 
   3. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผูเรียนในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับดขีึ้นไป รอยละ 95.24 
   เชิงคุณภาพ 
   1. ผูเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีในทางสรางสรรค ตระหนักถึงคุณคาของสื่ออุปกรณที่ผูเรียน
มีและใชงานในชีวิตประจำวัน 
   2. นักเรียนมีความสุขในการเรียน และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   3. นักเรียนสามารถคนพบตนเองและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคอมพิวเตอร 
 
 
 
 



ปจจัยสงผลใหเกิดความสำเร็จ 

   1. สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการในสถานศึกษาอยางเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับแกผูมาเยือน 

หรือศึกษาดงูาน 
   2. ผูสอนมีการเปดสอนรายวิชาเพิ ่มเติมที่สามารถจัดการเรียนรู ไดตามบริบทและ
สถานการณ 
   3. มีการวิเคราะหความพรอมของผู เรียน ทำใหทราบถึงขอมูลพื ้นฐาน ความสนใจ  
ความถนดัและความตองการของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบและสรางสื่อการเรยีนรู 
   4. ครูผู สอนมีการแสวงหาความรู  ศึกษาและอบรมเพื ่อพัฒนาความสามารถในการ
ถายทอดความรูอยูเสมอ 
   5. ครูผูสอนจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
ไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการสนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยีในการเรียนรู และติดตามการ
เรียนอยางใกลชิด 
   6. นักเรียนมคีวามพรอมในการเรียนรู ใหความสนใจและความรวมมือในการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางด ี
   
ตัวอยางภาพกิจกรรม 
 

  
 

เว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรายวิชาการสรางเว็บไซต (ว20244) ที่สรางจาก Google Site และ
แบบทดสอบตาง ๆ ที่สรางจาก Google Form 

 



  
 

 
 

ตัวอยางเว็บไซตที่ใชสอนแบบ Online และเอกสารประกอบการเรียน :  
คูมือการสรางเว็บไซตดวย Google Sites ที่ผูสอนสรางขึน้ทั้งแบบออฟไลนและออนไลน 

 

  
 

  
 

หองเรียนออนไลนดวย Google Classroom 
 



  
 

  
 

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนดวย Google Meet 
และการจัดการเรียนรูแบบ On-Demand ดวย Messenger Facebook 

 
 

  
 

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนดวย Google Meet 
และการจัดการเรียนรูแบบ On-Demand ดวย Messenger Facebook 

 



 
 

การสงผลงานของนักเรียน   

  
 

การสะทอนผลงานของตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียน 

 
 
 

 
ตัวอยางผลงานนักเรียน 



 
ตัวอยางผลงานนักเรียน 

 

  
 

การประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของนักเรียน 
ในการใหความรวมมือกับโรงเรียน 

 



  
 
 

การประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของนักเรียน 
 
 

  
 
 



  
 
 

 
 

การประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของนักเรียน 
 

  
 



  
 

  
 

  
 

การพัฒนาตนเองของครูผูสอน 

     

  
การพัฒนาตนเองของครูผูสอน 

 



   
 

การพัฒนาตนเองของครูผูสอน 
 

 

 

 
 


