
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗   
ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จํานวน ๑๓ ทุน ตามประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๗   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



 
หน้า ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗     

 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง แจ้งมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี นั้น ท่ีประชุมสภาวิชาการฯ ได้มีมติ ไม่เห็นชอบการอนุมัติขอปรับชื่อคณะ  โดยคณะกรรมการให้
ข้อสังเกตว่าควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนพัฒนาบุคลากรให้เรียบร้อยก่อน   รายละเอียด      
ดังเอกสารการประชุม   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง 
การพิจารณากําหนดปริญญา อักษรย่อ และสีครุยวิทยฐานะ ประจําหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และขอเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา          
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  นั้น  ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการกําหนดปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ และอักษรย่อ สําหรับสําหรับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์  ดังนี้ 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
 (ก)   เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “อส.ด.”  
                                  และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”         ใช้อักษรย่อ “ปร.ด” 
 (ข)   โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
 (ค)   ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”       ใช้อักษรย่อ “อส.บ.” 
 ๒. ให้ทบทวนการกําหนดสีประจําสาขาวิชา ท่ีสื่อความหมายทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์และสีท่ีเป็น
มาตรฐานสากลของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม  (พิจารณาในวาระท่ี ๕.๘)  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี ๓ กันยายน  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๑๐ - ๑๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



 
หน้า  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง ยอดเงินรับบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษา  
       ท่ีมา  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ ได้มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมเงินบริจาคให้
คณะจากเดิมท่ีแจ้งไว้ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) นั้น  ปรากฏว่า เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ท่ีผ่านมา  ทาง หจก. โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ ได้นํา
เงินสด  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหม่ืนบาทถ้วน)  มาบริจาคเพ่ิมในพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเงินบริจาคเพ่ือ
ทุนการศึกษา  รวมเป็นเงินบริจาคจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหม่ืนบาทถ้วน) และ บริษัท ออโตไดแด็กติก จํากัด  
บริจาคจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  ยอดเงินรับบริจาคจึงเพ่ิมข้ึน จากยอดเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท      
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   เป็นเงินรวมท้ังสิ้น  ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)     ท้ังนี้ คณะฯได้
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยฯเพ่ือดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศเกียรติคุณให้ผู้บริจาค    
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๓.๒  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 
        ท่ีมา  เนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯได้พิจารณา
อนุมัติให้เบิกเงินจากกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา จํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) ไปแล้ว นั้น เม่ือ
จํานวนเงินรับบริจาคเพ่ิมข้ึน และต้องนําเงินสดท้ังหมด จํานวน ๙๕,๐๐๐ บาท(เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   ส่งให้
มหาวิทยาลัยฯโดยมหาวิทยาลัยฯจะโอนเงินเข้า บัญชีกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา จากนั้นจึงให้คณะฯดําเนินการ
ถอนเงินสดได้ ทําให้ยอดเงินท่ีขออนุมัติถอนในคราวประชุมครั้งก่อน จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท(สี่หม่ืนบาทถ้วน) ต้อง
เปลี่ยนไปเป็นจํานวน  ๖๕,๐๐๐ บาท(หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายทุนการศึกษาท้ังหมด  จํานวน ๑๓ ทุน ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท  โดยขอถอนเงินสดจากบัญชีกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา   เลขท่ีบัญชี ๙๘๑-๓-๘๒๔๔๗-๖  
ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๓.๓  เรื่อง  การพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
อัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส 
       ท่ีมา  จากการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับแก้ข้อความ ข้อ ๒ (๑)  จากเดิม “เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่า
กว่า ๑.๖๐ แก้ไขเป็น “เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๔ หรือ ชั้นปีท่ี ๕ (เฉพาะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)”  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการปรับแก้ไข ประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส เรียบร้อยแล้ว       
ดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
       ไม่มี 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
        ไม่มี        
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบเรื่องโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ       
ด้านภาวะผู้นําแก่นักศึกษา นั้น จะดําเนินโครงการในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  
   มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 
ชั้นปีท่ี ๑ ของทุกหลักสูตร 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ แจ้งให้ทราบเรื่อง การจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้
ความรู้ และปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสําคัญในการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
กําหนดจัดโครงการในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ศกนี้   
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบเรื่อง กําหนดการจัดโครงการ
กีฬาภายในคณะ ในวันท่ี ๒๒ และวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ศกนี้ ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมซ่ึงขออนุญาตกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  
    มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน ใน
เชิงรุก  เช่น การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าไปศึกษาดูงาน หรือเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  ชี้แจงว่าคณะมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ขอให้คณาจารย์ท่ีสนใจยื่นความประสงค์ได้   
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  - นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา 
(ขอเปิดกรณีพิเศษ) จํานวน ๒ หมู่เรียน 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา 
(ขอเปิดกรณีพิเศษ) 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๓  รายวิชา  
  - นักศึกษา ภาคปกติ ขอแก้ “I” จํานวน ๖ คน ๒ รายวิชา 
  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๘  เรื่อง พิจารณาทบทวนสีครุยวิทยฐานะสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์   
       คณะฯได้ดําเนินการกําหนดสีครุยวิทยฐานะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์  เสนอสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๕๕๗  ซ่ึงสภาวิชาการได้มีมติอนุมัติ ดังเอกสารหน้า 
๓๙ และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยสภา
มหาวิทยาลัยฯได้มีมติให้คณะทบทวนการกําหนดสีประจําสาขาวิชา ท่ีสื่อความหมายทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์
และสีท่ีเป็นมาตรฐานสากลของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
นําเสนออธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม   
      มติท่ีประชุม  พิจารณายืนยันสีเขียวไพร ตามเดิม 
 ๕.๙  เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
      มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 

 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอคําของบประมาณประจําปี ๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ,๓ , ๔, ๕ และ ๖ และสรุปรายการครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ รายการ  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  แจ้งให้คณะฯพิจารณา       
ต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการยื่นวารสารวิชาการ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ี
อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ ๓  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ซ่ึงในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI  
จะต้องได้รับการประเมินใหม่อีกครั้ง เนื่องจากการรับรองท่ีผ่านมามีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร ๓ ปี 
โดยสิ้นสุดการรับรองในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗    
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วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 การประเมินคุณภาพวารสารครั้งนี้จะประเมินวารสารท้ังหมดท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ท้ังนี้ ศูนย์ดัชนี   
การอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Center) กําหนดเปิดรับวารสารต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยการประเมินคุณภาพวารสาร รอบนี้ วารสารวิชาการจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพ  ๔ ปี 
คือต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑   
  มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบต้ังคณะทํางาน 
  ๖.๒  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


