
โครงสร้างแผน วชิาอาเซียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ลาํดับ
ที ่

ช่ือหน่วย      
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสําคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํา้หนัก 
คะแนน 

1 รู้จักอาเซียน 1. บอกวตัถุประสงค ์
   การก่อตั้งอาเซียน 
2. อธิบายความหมาย 
   ของสญัลกัษณ์ 
   อาเซียน 

สมาชิกอาเซียน ไดร่้วมมือกนัก่อตั้งอาเซียน
โดยมีวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย สญัลกัษณ์ 
คาํขวญั เพลงและหน่วยงานหลกัร่วมกนั 

5  

2 ประเทศ 
สมาชิก
อาเซียน 

-  อธิบายขอ้มูล 
   เก่ียวกบัประเทศ 
   สมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมี
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั ท่ีตั้งและอาณาเขต 
เมืองหลวง ระบอบการปกครอง เช้ือชาติ 
ภาษาราชการ สกลุเงิน ศาสนา และดอกไม้
ประจาํชาติท่ีมีความคลา้ยคลึงและแตกต่าง
กนัซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ประเทศ 

10  

3 สังคมและ
วฒันธรรม
อาเซียน 

-  บอกลกัษณะทาง 
   สงัคมและวฒันธรรม 
   ของประเทศสมาชิก 
   อาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีลกัษณะสงัคม
และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดา้นอาหาร 
ศาสนา การแต่งกาย สถานท่ีสาํคญั 
ประเพณี วฒันธรรม และศิลปะการแสดง 

5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 รู้จักอาเซียน      เวลา  5   ช่ัวโมง         
แผนการเรียนรู้ที ่1  การก่อตั้งอาเซียน                         เวลา  1  ช่ัวโมง          
ผู้สอน นายเลือ่น   แก้วด ี       โรงเรียนบ้านเตาบ่า 

1. สาระสําคญั 
 อาเซียนเกิดจากการรวมตวัของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงในปัจจุบนัมี
สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-      บอกความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียนได ้

  -    บอกช่ือ และจาํนวนประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มอาเซียนได ้  
  -      บอกวตัถุประสงคก์ารก่อตั้งกลุ่มอาเซียนได ้  
3. คุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
  1) มีภาวะผูน้าํ  
  2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวิธีคิดอยา่งถูกตอ้ง 
4. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 วิธสอนแบบบทบาทสมมติ และการใชเ้พลงเป็นส่ือในการสอน 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้จกัอาเซียน 
3. ครูเขียน คาํวา่ ASEAN  บนกระดาน นกัเรียนช่วยกนัอ่าน และสะกดคาํ ครูอธิบายความหมาย 

 ขั้นสอนและทาํกจิกรรม 

1. ครูแจกบตัรคาํ ประเทศอาเซียนใหน้กัเรียนทุกคน โดยจะไดค้นละ 1 บตัร  

2. ครูเรียกช่ือประเทศต่างๆ ท่ีเร่ิมก่อตั้งอาเซียนคร้ังแรกท่ี กรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 8  สิงหาคม  
2510  นกัเรียนคนใดถือบตัรนั้น จะตอ้งเดินออกมาหนา้ชั้นเรียนโชวบ์ตัรคาํ ครูบรรยาย
เพิ่มเติม จากนั้นครูเรียกช่ือประเทศเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ (กมัพชูาเป็นประเทศสุดทา้ย) 
สรุปยอดสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 

3. ครูใหน้กัเรียนจบัสลากแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 5 คน  

4. ครูแจกเน้ือเพลงอาเซียนท่ีครูแต่งข้ึนใหน้กัเรียนทุกคน ครูร้องใหน้กัเรียนฟัง 1 รอบ 

   จากนั้นครูนกัเรียนร้องพร้อมกนั จบแลว้ร่วมกนัสนทนาตามเน้ือหาของเพลง 

          5.       ครูใหแ้ต่ละกลุ่มทาํใบงานท่ี 1.1 แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน  



ขั้นสรุป 
              ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัการก่อตั้งอาเซียน จุดประสงคใ์นการ
ก่อตั้ง จาํนวนประเทศในกลุ่มอาเซียน  

5.  การวดัและประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

ประเมินการนาํเสนอผลงาน แบบประเมินการนาํเสนอ
ผลงาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน
รายบุคคล 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
6.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
1) หนงัสือเรียน อาเซียนศึกษา ป.2 
2) แบบปฏิบติักิจกรรม  
3)    เน้ือเพลงอาเซียนท่ีครูแต่งข้ึน 
4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง การก่อตั้งอาเซียน 

 6.2 แหล่งการเรียนรู้   
   แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
   - http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean_info.html 
   - http://www.region7.prd.go.th/ 
   - http://www.mfa.go.th 
 
 
 
 
 



                                                       แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่11     

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

 1. อาเซยีน หมายถงึสิง่ใด 
  ก. การรวมตวัของประเทศต่างๆ ในทวปี
เอเชยี จาํนวน 11 ประเทศ 
  ข. สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้
  ค. ประชาคมประชาชาตแิหง่เอเชยี
ตะวนัตกเฉียงใต ้
 2. เหตุใดจงึใชร้วงขา้วเป็นสญัลกัษณ์ทีป่รากฏ
บนพืน้ธง ของอาเซยีน  
  ก. เพราะประชาชนทุกคนในประเทศ
สมาชกิอาเซยีนปลกูขา้ว 
  ข. เพราะขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิสาํคญัของ
ประเทศ สมาชกิอาเซยีน 
  ค. เพราะขา้วปลกูไดง้า่ยในทุกประเทศทัว่
โลก 
 3. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องอาเซยีน 
  ก. เสรมิสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงทาง
เศรษฐกจิ 
  ข. เพิม่ประสทิธภิาพดา้นสนิคา้หนีภาษ ี
  ค. ใหค้วามชว่ยเหลอืเรือ่งบ่อนการพนนั
อยา่งเสร ี
 4. เป้าหมายของอาเซยีนประกอบดว้ยสิง่ใด 
  ก. ประเทศสมาชกิเพยีง 10 ประเทศ 
  ข. ความรว่มมอืกนัหลายๆ ดา้น 
  ค. 3 เสาหลกัทีเ่ป็นรากฐานในการก่อตัง้
ประชาคมอาเซยีน 
 5. ขอ้ความใดทีไ่มไ่ดป้รากฏอยูใ่นคาํขวญัของ
อาเซยีน 
  ก. หน่ึงวสิยัทศัน์ 
  ข. หน่ึงสญัลกัษณ์ 
  ค. หน่ึงประชาคม 

 6. ขอ้ใดคอืสญัลกัษณ์อาเซยีน 
 
  ก.  ข. 
 
 
  ค. 
 
 
 7. ความเป็นหน่ึงเดยีวกนับนสญัลกัษณ์
อาเซยีน คอืสิง่ใด 
  ก. วงกลมทีล่อ้มรอบรวงขา้ว 
  ข. รวงขา้ว 1 รวง 
  ค. วงกลมสขีาว 
 8. อาเซยีนไดถ้อืกาํเนิดอยา่งเป็นทางการ
เมือ่ใด 
  ก. 8 สงิหาคม 2555 
  ข. 8 สงิหาคม 2510 
  ค. 8 มกราคม 2510 
 9. The  ASEAN Way หมายถงึสิง่ใด 
  ก. เพลงประจาํอาเซยีน 
  ข. เสน้ทางการเดนิทางไปอาเซยีน  
  ง. หน่วยงานประจาํอาเซยีน 
 10. หน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่ระสานงาน 
ดาํเนินงานตามโครงการและกจิกรรมของ
อาเซยีนคอืหน่วยงานใด 
  ก. สาํนกังานจาการต์า 
  ข. สาํนกังานประชาคมอาเซยีน 
  ค. สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 



 

 
 
 
 
 

เพลงอาเซียน ( ASEAN  ) 
 

   อาเซียน    กคื็อประเทศไทย    
  ฟิลิปปินส์ บรูไน    สิงคโปร์ พม่า 
  อินโดนีเซีย     เวยีดนาม  กมัพชูา 
  ประเทศลาวเขากม็า    พร้อมกบัมาเลเชีย 
   สิบประเทศ   รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว  
  จุดประสงคข์อ้งเก่ียว   แลเหลียวซ่ึงกนัและกนั 
  เศรษฐกิจ    การเมืองท่ีวา่นั้น 
  สงัคมมาช่วยกนั   ใหอ้าเซียนจงเจริญ 

  อาเซียน   สาํนกังานอยูจ่ากาตา                              
  ประสานความเจรจา   อยูป่ระเทศอินโดนีเซีย   
  สิบประเทศ    รวมกนัไม่มีวนัเสีย    
  รักกนัไม่เบ่ือ     รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มามะเพ่ือน  มาร้องเพลง 
เอาเซียน พร้อมกนั ไดเ้ลยเพื่อน   

Ok     1 2 3

เยีย่มๆ  สดุยอดเลยเพือ่น 

Good   , very good   
clap your hand…



กลุ่ม…………………………………………………….มีสมาชิกทั้งหมด   5    คน 
  1……………………………………………………… 
  2……………………………………………………… 
  3……………………………………………………… 
  4……………………………………………………… 
  5……………………………………………………… 
ใบงานที ่1.1  การก่อตั้งอาเซ่ียน 
 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตอบคาํถามเขียนลงในตาราง คาํถาม คาํตอบ เสร็จแลว้           

ส่งตวัแทนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

ข้อ คําถาม คําตอบ 

1 SEAN ก่อตัง้ครัง้แรกท่ีไหน  

เม่ือไร      

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

2  สํานกังาน  ASEAN  ตัง้อยู ่   
ท่ีไหน  

…………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

3 ปัจจบุนั ASEAN มีก่ีประเทศ 
ใครบ้าง 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

4 ASEAN ตัง้ขึน้เพ่ือจดุประสงค์
ร่วมกนัอยา่งไร 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

5 วนัอาเซียนตรงกบัวนัท่ีเทา่ไร 
ของทกุปี 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 



แบบประเมิน    การนําเสนอผลงาน  
 

คาํช้ีแจง : ให ้ผู้สอน ประเมินการนาํเสนอผลงานของนกัเรียนตามรายการท่ีกาํหนด  แลว้ขีด  ลง
ในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ลาํดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1 นาํเสนอเน้ือหาในผลงานไดถู้กตอ้ง 1 2 3 

2 การลาํดบัขั้นตอนของเน้ือเร่ือง    

3 การนาํเสนอมีความน่าสนใจ    

4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    

5 การตรงต่อเวลา    

รวม    
     

                                                                                            ลงช่ือ ........................................ผูป้ระเมิน  
 ................ /................ /................ 
                  เกณฑก์ารตดัสิน 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8 ปรบัปรงุ 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ 1 คะแนน 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรม    การทาํงานรายบุคคล  

ช่ือ   ชั้น   

คาํช้ีแจง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน  แลว้ขีด  ลง
ในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 

ลาํดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1 การแสดงความคิดเห็น 1 2 3 

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    

3 การทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    

4 ความมีนํ้าใจ    

5 การตรงต่อเวลา    
     

                                                                                    ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน  
 ................ /................ /................ 
                
 
   เกณฑก์ารตดัสิน 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8 ปรบัปรงุ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง   ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง  ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 

 



แบบประเมิน   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
คาํช้ีแจง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด  ลง

ในช่อง    ท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 
คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ และบอกความหมายของ
เพลงชาติได ้

   

1.2 ปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ท่ี    

1.3 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และ
ปฏิบติัตนเพ่ือสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่
เพื่อน 

   

1.4 เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือตามหลกั
ของศาสนา 

   

1.5   เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย์
ตามท่ีโรงเรียน   และชุมชนจดัข้ึน 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ทาํตามสญัญาท่ีตนใหไ้วก้บั
พอ่แม่ หรือผูป้กครอง  

   

2.3   ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง    

3. มีวนัิย รับผดิชอบ 3.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของครอบครัว
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนั 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และนาํไปปฏิบติั
ได ้

   

4.2 รู้จกัจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม    

4.3 เช่ือฟังคาํสัง่สอนของบิดา มารดา โดยไม่โตแ้ยง้    

4.4 ตั้งใจเรียน    

4.5   ปรับปรุงตนเองในขอ้ผดิพลาด    



5. อยู่อย่างพอเพยีง 5.1 ใชท้รัพยสิ์นและส่ิงของของโรงเรียนอยา่งประหยดั    

 5.2 ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า    

 5.3 ใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทาํงาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

   

 6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้แทต่้ออุปสรรคเพ่ือใหง้าน
สาํเร็จ 

   

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

   

 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จกัช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง และครูทาํงาน    

 8.2 อาสาทาํงานใหผู้อ่ื้น    

 8.3   รู้จกัการดูแลรักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของ
หอ้งเรียน โรงเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

   

                                                                                   ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน           
                                                                                 ................ /................ /................ 
เกณฑก์ารตดัสิน 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 
55 - 72 ด ี

36 – 54 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 36 ปรบัปรงุ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง  ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง  ให ้       1 คะแนน 
 
 

 



แบบบันทกึหลงัสอน 

 
 
  ดา้นความรู้ 
      
      

  ดา้นสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
     
      

  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
      
      

  ดา้นอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (ถา้มี))  
      
      
 
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

  แนวทางการแกไ้ข 
      
      
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ    
      
                                                            ลงช่ือ………………………………………. 
                                                                                   (นายวิทยา     นนทน์ภา) 
                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเตาบ่า  
                                                       
 



 (Association of South East AsianNations  )อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ ท่ีวงัสราญรมย ์ซ่ึงไดมี้ การลงนาม เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2510  โดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย  ต่อมา บรูไนดารุสซาลาม  เวียดนาม   ลาว  พม่า   และ กมัพชูา เขา้ร่วม รวมกนัเป็น 
10 ประเทศ  วนัท่ี 8 สงิหาคม ของทกุปี ถือเป็นวนัอาเซียน 
 วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศใน
ภูมิภาค  ธาํรงไวซ่ึ้งสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงทางการเมือง สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม การกินดีอยูดี่ของประชาชน บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก  
ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยความร่วมมือ 3 เสาหลกั คือ  
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)  
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)  
 


