รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3)

มนุษยและครอบครัว
Human and Family
(4541105)
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
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หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ
แกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวด

(ตอ)

หนา (ตอ)

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่แนะนํา
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน หลักสูตรคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4541105 มนุษยและครอบครัว (Human and Family)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด
ผศ. ทิพยวิมล กิตติวราพล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย อาคารเรียน 10
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยและครอบครัว การ
วางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ ความสัมพันธในครอบครัว ปญหาครอบครัว และแนวทางแกไข ไดอยาง
ถูกตอง
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1.2 เพื่ อให ผู เรีย นมี ความรู ความเขาใจ ความหมาย คุ ณ คาความสําคัญ ประโยชน ห ลั กการ-ของการ
พัฒนาการมนุษยและครอบครัว การวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ ความสัมพันธในครอบครัว ปญหา
ครอบครัว และแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง
1.3 เพื่ อให ผูเรีย นมีทักษะทางป ญ ญา และทั กษะในการสร างความสั มพั น ธระหวางบุ คคลในการสราง
ความสัมพันธในครอบครัว การแกไขปญหาครอบครัว และมีแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง
1.4 เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการพั ฒ นาการมนุ ษ ย แ ละครอบครั ว รวมถึ ง การวางแผน
ครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุและมีแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให ผู เรีย นมีความรู ความเข าใจ ความหมาย ประโยชน ห ลักการและทฤษฏีต าง ๆ ที่ เกี่ย วของกั บ
พัฒนาการมนุษยและครอบครัว การวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ ความสัมพันธในครอบครัว ปญหา
ครอบครัว และเกิดทักษะแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
มนุษยและครอบครัว (Human and Family)
ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วขอ งกับ พั ฒ นาการมนุ ษ ยและครอบครัว การวางแผนครอบครั ว
อนามัยการเจริญพันธุ ความสัมพันธในครอบครัว ปญหาครอบครัว และแนวทางแกไข
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
บรรยาย 45 ชม.

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะกรณี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
0

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชม.ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคลตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาหโดยนักศึกษา
สามารถตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดในชวงเวลาทํางาน ดวยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวกทาง
e-mail และเบอรโทรศัพท
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
5
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พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน (TQF 2.1.1.1 (1))
2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (TQF 2.1.1.1 (2))
3) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ (TQF 2.1.1.1 (4))
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกครั้ง
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่
ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
4) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน
ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต (TQF 2.1.2.1 (1))
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา (TQF 2.1.2.1 (2)
3) มีความรูที่เกี่ยวของกับความสัมพันธกับบุคคลอื่น และความเปนไปของสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
การศึกษาในกรณีศึกษาโดยเปนไปตามลักษณะของวิชา
2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาจากกรณีตัวอยาง วีดีทัศน
3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาทํา และความตั้งใจในการเรียน
3) ประเมินจากแผนปฏิบตั ิงานหรือโครงการที่นําเสนอ
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ (TQF 2.1.3.1 (2)
2) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาโดยการทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่
จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง เปนตน
8) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชนบานพักคนชราบานบางแค 2
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตาม
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4.2 วิธีการสอน
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มคอ.3
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียนและที่ตองมีการนําเสนอและใชสื่อประกอบการ
นําเสนอ (TQF 2.1.5.1 (2))
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใชสื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการสอน
การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2) มอบหมายงานใหคนควาดวยตัวเองทางเว็บไซต และสื่อการสอนทางอินเตอรเน็ต เอกสารตางๆ และ
การสัมภาษณ โดยมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
3) งานที่มอบหมายตองมีการนําเสนอในรูปเอกสาร และ สื่อเทคโนโลยี
5.3 กลยุทธการประเมินผลที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินจากทักษะการพูด การตอบคําถาม และการใชสื่อสารสนเทศในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากรายงานการสืบคนขอมูล
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มคอ.3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

- อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ
อธิบาย เนื้อหา รายวิชา
จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
มอบหมายงาน
-บรรยายประกอบการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ

ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาดและ
อ.ทิพยวิมล
กิตติวราพล

1-2

- แนะนํารายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตาม มคอ.3
- บทที่ 1 แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการมนุษย

6

3-4

- ทฤษฎีของครอบครัวและ
การพัฒนาครอบครัว

6

5-6

- ปญหาครอบครัว
กรณีศึกษาและแนว
ทางแกไขปญหาเฉพาะ
กรณี
- เพศศึกษา

3

- การบริบาลมารดาและ
ทารก

6

7-8

9 - 10

6

9

อ. ทิพยวิมล
กิตติวราพล
อ. ทิพยวิมล
กิตติวราพล
ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาด
ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาด

มคอ.3
11 - 12

- การวางแผนครอบครัว

6

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ

ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาด

13 - 14

- โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

6

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- ดูวีดีโอ

ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาด

- นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ซักถาม อภิปราย

ผศ.ดร.ชฎามาศ
ขาวสะอาดและ
อ.ทิพยวิมล
กิตติวราพล

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1 - 15

40%

15
16

20%
40%

15

- การนําเสนอรายงานและ
สรุปทบทวน

16

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

กิจกรรมที่
1

1.1

2
3

2.1, 2.2 ,3.3
1.1,2.1,3.3

วิธีการประเมิน
ดานความรูและทักษะ (การมีสวนรวมในชั้น
เรียน)
นําเสนอรายงาน
การสอบปลายภาค

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A

ชวงคะแนน
90-100
10

มคอ.3
B+
B
C+
C
D+
D
F

81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ชวนชม สกนธวัฒน. (2535). การคุมกําเนิด. (พิมพครั้งที่ 2). ขอนแกน : คอมเพรส แอน ดีไซน.
ชฎามาศ ขาวสะอาด. (2548) การดูแลสุขภาพแมและเด็ก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, (อัดสําเนา).
นิกร ดุสิตสิน, วีระ นิยมจัน และไพลิน ศรีสขุ โข. (บก.). (2545). คูมือการสอนเพศศาสตรระดับ
มัธยม. กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวชัย อินทรประเสิรฐ. (2541). คูมือดูแลคุณแมตั้งครรภ. กรุงเทพฯ : รักลูก.
สุวรรณา วรคามิน. (2545). ประชากรและการวางแผนครอบครัว.ในคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (บก.). เอกสารการสอน
ชุดวิชาหนวยที่ 11 - 15 (หนา 175 – 245). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร. (2543). เพศศึกษา. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
สุวชัย อินทรประเสิรฐ. (2541). คูมือดูแลคุณแมตั้งครรภ. กรุงเทพฯ : รักลูก.
อัจฉรา นวจินดา และกาญจนา ลุศนันทน.(2542). ปจจัยทางครอบครัวที่มีผลตอสุขภาพ. ใน
สุขภาพเพื่อชีวิต. (หนา237- 239 ) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ขอสอบปลายภาค
2. กลยุทธการประเมินการสอน
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มคอ.3
นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการสอนในสับดาหสุดทาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินผูสอนมาปรับปรุงตนเองในแตละดาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นําผลขอสอบไปวิเคราะหเพือ่ หาแนวทางในการปรับวิธีการสอนและปรับปรุงการออกแบบทดสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จัดทําแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนตามการวิเคราะหแบบทดสอบเพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหา

----------------------------------------------------------------------------------
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