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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3432303 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
           ( Product and Pricing Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวชิาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาการตลาด ในหลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 
การตลาด 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3022   E-mail.  Patra_sukasukont@yahoo.com 
 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 
  1)  ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ             
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3022    E-mail.  Patra_sukasukont@yahoo.com 
  2)  [คลิกพิมพ์]  

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง[คลิกพิมพ์]        
  โทร.  [คลิกพิมพ์]    E-mail.   
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่  3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   21 พฤศจิกายน 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  

1) เพื่อให้นักศกึษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
2) เพื่อให้นักศกึษาสามารถวิเคราะห์และวางแผนผลิตภัณฑ์และราคาได้  
3) เพื่อให้นักศกึษาสามารถนาํความรู้ทางทฤษฏีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคามาประยุกต์ใช้ได้ 
4) เพื่อฝึกให้นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  
5) เพื่อฝึกให้นกัศึกษามีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6) เพื่อฝึกให้นกัศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :  เพื่อปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   
  การจัดการผลติภัณฑ์รายการเดียวและส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับตรา 

ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการกําหนดกลยุทธ์ และการ
วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกําหนดราคา การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์การกําหนดราคา ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงราคา 

One product management and product mix. Decision of branding, packaging and 
product labeling. Product life cycle. Strategic marketing planning. New product 
development. Product model. Factors that influence the pricing policy. Pricing 
strategy. The impact of price changing. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   0 ช่ัวโมงภาคการศึกษา   
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล    
 3.1 วัน พุธ  เวลา 15.00 - 16.00 น. ห้อง....คณะวิทยาการจัดการ.. 
 3.2  e-mail;  Patra_sukasukont@yahoo.com 
 



3 
 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 1.1 มีความตระหนักในคุณค่าของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์ 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 
2. นักศึกษาประเมินตนเอง 
3. อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ

และทฤษฎีทีส่าํคัญในการบรหิารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานแผนการตลาด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
 2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ

ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธติทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. รายงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ร่วมกันตามบทบาท
ผู้นําที่ดีหรือผู้รว่มงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and 
Information Technology Skills) 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้รายงาน Project Based Learning 

1. การประเมนิรายงาน 
2. การนําเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานแผนการตลาด 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3432303 การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ 
 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 0 6 ถาม-ตอบ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่2 
 

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและการสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
/ตัวอย่างกรณีศึกษา 

3 0 6 ถาม-ตอบ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่3 
 

นโยบายและกลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย/
วารสารทางธุรกิจ/ร้านค้า 

3 0 6 ถาม-ตอบ/ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่4 
 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านบริการ บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย/
วารสารทางธุรกิจ 

3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด  

สัปดาห์ที ่5 
 

กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่6 
 

การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่7 การวางแผนผลิตภัณฑ์ บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ฝึกหาข้อมูล/ฝึก
เขียนแผนผลิตภัณฑ์ 

เอกสารประกอบการบรรยาย/
ตัวอย่าง 

3 0 6 การนําเสนอรายงาน ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดราคา 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

    ถาม-ตอบ  

สัปดาห์ที ่9 การตัดสินใจด้านราคาและขั้นตอนการตั้งราคา บรรยาย/ยกตัวอย่าง เอกสารประกอบการบรรยาย/ 3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 ประกอบ แบบฝึกหัด 
สัปดาห์ที ่10 
 

การตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นหลัก 
 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เอกสารประกอบการบรรยาย/ 
แบบฝึกหัด 

3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่11 
 

การตั้งราคาโดยมุ่งอุปสงค์ 
การตั้งราคาโดยใช้จุดคุ้มทุน 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เอกสารประกอบการบรรยาย/
วารสารทางธุรกิจ/ แบบฝึกหัด 

3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่12 
 

การตั้งราคาโดยมุ่งการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงราคา 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่13 
 

นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต 
 

บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 0 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่14 
 

นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้จัดจําหน่าย บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ค้นคว้าเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการบรรยาย/ 
ร้านค้า 

0 3 6 ถาม-ตอบ/แบบฝึกหัด ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ 

สัปดาห์ที ่15 การวางแผนราคา บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ/ฝึกหาข้อมูล/ฝึก
เขียนแผนราคา 

เอกสารประกอบการบรรยาย/ 
แผนการตลาด 

3 0  การนําเสนอรายงาน  

รวมจํานวนชั่วโมง 45    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 1.1,1.2,1.3,1.4,3.2,3.3, 
3.5,4.1,4.2,4.3,4.4, 
 

การเข้าช้ันเรียน 
การตอบคําถาม 
แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 25% 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1 การสอบกลางภาค 8 30% 
5.1,5.3,5.4 การนําเสนองาน/การรายงาน 14 15% 
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1 การสอบปลายภาค 15 30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

เอกสารประกอบการสอนการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

วารสารทางการตลาดต่างๆ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

ข้อมูลส่วนประสมการตลาดของร้านค้าต่างๆ  
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน   
1.2  ผลการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา   

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  การสังเกตความสนใจเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรงุการสอน  :  ปรับปรุงวิธีการอธิบายเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัเนื้อหาที่
บรรยาย และสภาวการณ์ของแต่ละครั้งของการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อรายวิชาในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้  
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา :  พิจารณาผลการ
สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้ และคะแนนจากผลการประเมิน
ของรายวิชา แล้วนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
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ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


