
คำอธิบายรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

465-501 ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 

 (Public Administration Theories) 

วิวัฒนาการ ขอบขาย และสถานภาพของทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร ปรัชญา และอุดมการณของรัฐ  

ธรรมาภิบาล ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการบริหาร 

นโยบายสาธารณะ การบริหารราชการแผนดิน และ

พฤติกรรมความสัมพันธระหวางภาครัฐและเอกชน การ

จัดการภาครัฐแนวใหม และการบริการสาธารณะแนวใหม 

Development, scope and status of 

public administration theories; philosophy and 

state ideology; good governance; relationship 

between politics and administration; public policy; 

bureaucracy and behavior; relationship between 

public and private sectors; new public 

management and new public service 

 

465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห 3(3-0-6) 

 นโยบายสาธารณะ  

 (Public Policy and Public Policy Analysis) 

แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการของ

นโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบาย การ

วิเคราะหนโยบายและเทคนิควิธี การกำหนดนโยบายและ

การวางแผน พลวัตของแหลงอำนาจตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมใน

การกำหนดนโยบายและวางแผน หลักการและกระบวนการ

กำหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะหแบบตาง ๆ 

การใชทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบทาง

สังคม การประยุกต เทคนิคการวิเคราะหปญหา และ

ผลกระทบนโยบายสาธารณะ 

Concepts, methods and processes of 

public policy; policy study approach; policy 

analysis and techniques; policy formulation and 

planning; dynamic sources of power relating to 

policy formulation and planning; principles and 

process of policy formulation; analysis techniques; 

the system theory, social impact assessment, 

analysis techniques applied; problem analysis and 

the impact of public policy 

 

 

465-503 การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม 3(3-0-6) 

 (Modern Human Resource Management) 

ความรูดานการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิง

ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการใหมๆ ใน

การจัดการทรัพยากรบุคคล กิจกรรมหลักๆ ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคน การสรรหา

และคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผล/การ

บริหารผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ ภาวะ

ผูนำและการสรางแรงจูงใจ พนักงานสัมพันธประเด็นใหมๆ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการความ

แตกตางหลากหลายในองคกร การบริหารจัดการคนเกง 

Theoretical and practical knowledge 

related to human resource management to 

students; modern theories/ concepts and 

applications of human resource management; key 

functions of human resource management; 

human resource planning, recruitment and 

selection, training  and development, performance 

management/ evaluation, compensation and 

benefits, leadership and motivation, employee 

relations; other current issues in human resource 

management; managing a diverse workplace; 

talent management 

 

465-504 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3(3-0-6)

 (Public Finance Administration)

 แนวความคิด ทฤษฎี ทางการบริหารงานคลงั

สาธารณะ ผลกระทบจากการใชนโยบายการเงินการคลังใน

การแกไขปญหาเศรษฐกิจ งบประมาณแผนดิน รายรับของ



รัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ 

การคลังทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไขปญหาทางการ

คลังของไทย 

 Concepts and theories of public finance; 

consequences of monetary and fiscal policy in 

solving economic problems; government budget; 

government receipt; taxation; government 

expenditure; public debt; local finance; problems 

and solutions of Thai public finance 

 

465-505 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 3(3-0-6) 

 รัฐประศาสนศาสตร 

 (Public Administration Research  

 Methodology) 

 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรท้ังในทางทฤษฎี

และการปฏิบัติ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ กรอบแนวคิด การเลือกกลุมตัวอยาง การสราง

เคร่ืองมือ การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงการวิจัย การ

เขียนรายงานวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย 

 Theories and applications of public 

administration research; quantitative and 

qualitative research design; conceptual 

framework; sampling selection; research tools; 

data analysis; research proposal; research 

reporting; research ethics 

 

หมวดวิชาเลือก 

1. กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ 

   (Organization and Management) 

465-506 องคการและการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6) 

(Modern Organization and 

Management) 

 แนวคิดเกี่ยวกับองคการ  หลักการจัดการ วิวัฒนา 

การของทฤษฎีองคการและการจัดการ การวิเคราะห

องคการระดับจุลภาคและมหภาค พฤติกรรมองคการ 

การเมืองในองคการ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 

แนวคิดเกี่ยวกับองคการและการจัดการสมัยใหม 

 Concepts of organization; principles of 

management; evolution of organization and  

management, micro and macro organizational 

analysis, organizational behavior, organizational 

politics,  organizational change and development, 

modern organization and  management concept 

 

465-507 พฤติกรรมองคการ     3(3-0-6) 

 (Organizational Behavior) 

 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการในระดับ

บุคคล ระดับทีม และระดับองคการ บุคลิกภาพ  ทัศนคติ

เกี่ยวกับงาน  แรงจูงใจในการทำงาน  การออกแบบงาน 

การทำงานเปนทีม ภาวะผูนำ   อำนาจและการเมือง  ความ

ยุ ติ ธรรม ในองค ก าร วัฒ นธรรมองค ก าร  และการ

เปลี่ยนแปลงองคการ             

 Concepts of organizational behavior at 

the individual, team and organizational levels; 

personality, job attitudes, work motivation, job 

design work teams, leadership, power and politics, 

organizational justice, organizational culture and 

organizational change  

 

465-508 ภาวะผูนำกับการจัดการ 3(3-0-6) 

 การเปลี่ยนแปลง 

 (Leadership and Change Management)  

 แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ บทบาท

หนาท่ีและความสามารถของผูนำ ประเภทและท่ีมาของผูนำ 

องคประกอบท่ีมีตอความสำเร็จในการใชภาวะผูนำ ผูนำกับ

กลุม ผูนำกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ซ่ึงสงผลตอองคการ การพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน  

 Concepts and theories of leaderships; 

role, duty and competence of leaders; types and 

sources of leaders; factors affecting the success of 

leaders; leaders and group; leaders and socio-

economic change affecting organization, system 

and procedure development  

 



465-50 การบริหารจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)

และสถานการณฉุกเฉิน 

(Disaster and Emergency Management) 

 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ การ

ลดผลกระทบจากภัย การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

การรับมือสถานการณฉุกเฉิน การฟนฟูหลังจากภัยพิบัติ 

บทบ าทของผู น ำในยาม วิกฤต  ระบ บบั งคั บ บัญ ชา

สถานการณฉุกเฉิน พฤติกรรมมนุษยในสถานการณภัยพิบัติ 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาครัฐและ

เอกชน  การจัดการภัยพิบัตินานาชาติ ทิศทางการบริหาร

จัดการภัยพิบัติในอนาคต 

 Disaster management concepts and 

theories; hazard mitigation; disaster preparedness; 

emergency response; disaster recovery;  the role 

of leaders in crises; incident command system; 

human behaviors in disaster; business continuity 

management for public and private organizations; 

international disaster management; future 

directions of emergency management  

  

465-510 การตลาดภาครัฐ   3(3-0-6) 

 (Public Marketing) 

 ความหมายและความสำคัญของการตลาด

ภาครัฐกับเอกชน การตลาดเพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกับ

การบริหารภาครัฐ การใหบริการและผูรับบริการ การเสนอ

คุณคาใหกับผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สัมพันธภาพระหวางองคการกับผูรับบริการ และกรณีศึกษา 

 Definition and importance of public and 

private marketing; social marketing; concept of 

marketing and public management; service 

delivery and clients; delivering service value to 

clients; client satisfaction; relationship between 

organization and clients; case studies of public 

sector marketing 

 

465-511 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

 และนวัตกรรรมการจัดการ    

 (Management Information System and  

 Innovative Management) 

 ระบบสารสน เทศและองค การ เทคโน โล ยี

สารสนเทศ การประยุกตใชระบบสารสนเทศสำหรับภาครัฐ 

ระบบ GFMIS,  e-Government  และแนวคิดเกี่ ยวกับ

นวัตกรรมการจัดการ 

 Information system and organization; 

information technology; application of information 

system for public sector; GFMIS, e-Government 

and concept of innovative management 

 

2. กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ  

   (Public Policy) 

465-512 การบริหารและการประเมินผล 3(3-0-6) 

 โครงการ  

 (Project Management and Evaluation) 

 วงจรโครงการ หลักการ กระบวนการและวิธี

วิเคราะห โครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของ

โค ร งก าร ใน ด าน สั งค ม  ก าร เมื อ ง  ก ารบ ริห ารกั บ

สภาพแวดลอมและการวิเคราะห การวิเคราะหตนทุน/

ผลประโยชนตนทุน/สัมฤทธิ์ผล กระบวนการวางแผนการจัด

องคการการบริหารทรัพยากร การควบคุมและติดตาม

ความกาวหนาของโครงการ บทบาทของผูจัดการโครงการ

ในการบริหารทีมงาน ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จและ/หรือ

ค วาม ล ม เห ล ว ใน ก ารบ ริห าร โค รงก าร พั ฒ น าก าร 

แนวความคิด วิธีการ และประเภทของการประเมินผล การ

นำระเบียบวิธีการวิจัยมาใชในการประเมินผลโครงการ การ

ออกแบบระบบการประเมินผล การกำหนดมาตรฐาน 

เทคนิค และหลักเกณฑตาง ๆ ในการประเมินผล การ

ตีความผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการ

ประเมินผลใหไดมาตรฐานในลักษณะท่ีนาเชื่อถือและ

เท่ียงตรง 

 Project cycle principles, processes and 

methods of project analysis, project feasibility; 

social, political, administrative and environmental 

analysis, cost/ benefit, cost/ effectiveness, project 

management activities, planning, organizing, 

staffing, controlling, and monitoring, roles of the 

project manager in motivating teams, factors 



affecting success and failure in project 

management, developments, concepts, methods 

and types of evaluation, research methodology 

applied to program evaluation, evaluation design, 

techniques and criteria of evaluation, data 

interpretation, standard of evaluation reporting, 

validity and reliability 

 

465-513 การจัดการเชิงกลยุทธสำหรับภาครัฐ 3(3-0-6) 

 (Strategic Management for Public 

 Sector) 

 แนวคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ

สำหรับหนวยงานภาครัฐ การวางแผนเชิงกลยุทธ การนำกล

ยุทธไปปฏิบัติและการประเมินผลและการควบคุมเชิงกล

ยุทธ  

 Concepts and process of strategic 

management for public sectors; strategic planning; 

strategic implementation and strategic evaluation 

and control 

 

465-514 การบริหารนโยบายความรวมมือ 3(3-0-6) 

 ภาครัฐและเอกชน 

 (Public-Private Partnership Policy 

 Administration) 

 แนวคิดการรวมลงทุนหรือความรวมมือแบบ

หุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน ปญหาเกี่ยวกับนโยบาย

สาธารณะปจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการแบบรวมมือ 

แนวคิดหุนสวนผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย  แนวคิดความ

รับผิดชอบตอสังคม แนวคิดเกี่ยวกับความย่ังยืน แนวคิดทุน

นิยมแบบอยางมีจิตสำนึก 

 Concept of public-private partnership, 

current public policy problems, concept of 

collaborative governance, multi-stakeholder 

partnerships, corporate social responsibility, 

sustainability, conscious capitalism 

 

3. กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

   (Human Resource Management) 

465-515 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 (Human Resource Planning) 

 แนวคิ ดของการวางแผนท รัพยากรมนุ ษย  

สภาพแวดลอมของการวางแผนทรัพยากรมนุษย การ

วางแผนทรัพยากรมนุษยกับการวางแผนกลยุทธ การสำรวจ

และการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรมนุษย การพยากรณ

ความตองการท รัพยากรมนุษย  การนำการวางแผน

ทรัพยากรมนุษยไปปฏิบัติ การวิเคราะหงาน การจัดการ

อาชีพและผลกระทบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 Human resource planning concept; 

environment of human resource planning; human 

resource planning and strategic planning; human 

resource survey and analysis; forecasting of 

human resource needs; implementing human 

resource planning; work analysis; career 

management; impact of human resource planning  

 

465-516 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

 (Human Resource Development) 

 แนวความคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ปจจัยแวดลอมกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคการภาครัฐท้ังระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่น  

             Concepts,    methods,    processes, 

techniques   and   tools   for  human  resource 

development; environmental factors and human 

resource development; human resource 

development in national, provincial and local  

government organizations 

 

465-517 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 

 (Performance Management) 

 แนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงานในองคการ 

การเชื่อมโยงระหวางเปาหมายขององคการกับหนาท่ีดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย   การออกแบบระบบการวัดผล

การปฏิบัติงาน   เพ่ือใหองคการสามารถดำเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และกรณีศึกษา 



 Concepts of performance management 

in organizations; linkages between the 

organization’ s strategic goals and the function of 

human resource management; designing 

performance management systems to help 

organizations achieve short-term- and long-term 

goals; case studies 

 

4. กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  

   (Public Administrative Theories) 

465-518 การวิเคราะหขอมูลสำหรับ 3(3-0-6) 

 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

 (Data Analysis for Public Administration  

 Research) 

สถิติทดสอบทางรัฐประศาสนศาสตร การ

ทดสอบภายหลังในการวิเคราะหความแปรปรวนการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง  การวิเคราะหความ

แปรปรวนรวม การวิเคราะหถดถอยอยางงาย การวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะหชวงความเชื่อ ม่ันในการ

ประมาณคาสถิติ และการกำหนดอำนาจ การกำหนดขนาด

กลุมตัวอยาง สถิติทดสอบหลายตัวแปร ฝกการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะหขอมูล 

Statistics testing in public administration; 

post hoc testing for ANOVA; two way ANOVA; 

ANCOVA; simple and multiple regression analysis; 

confidence interval for statistics estimation and 

power; optimal sample size; multivariate statistics; 

statistical package using for data analysis 

  

465-519 จริยธรรมสำหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 (Ethics for Public Sector Management) 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของขาราชการ หนาท่ี ความรับผิดชอบของขาราชการและ

ความสัมพันธในเชิงความรับผิดชอบตอผูบริหารท่ีเปน

นักการเมือง ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ใน

สังคม กรณีศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องจริยธรรม

ขาราชการ 

 Theories of ethics and concepts related 

to ethical behaviors of public servants; duties and 

responsibilities of public administrators and their 

relationships with political superiors and other 

stakeholders; case study of ethics/problems 

 

465-520 การจัดการความขัดแยง  3(3-0-6) 

 (Conflict Management) 

 ความขัดแยง ความหมาย ทฤษฎีความขัดแยง 

การวิเคราะหความขัดแยง ความรุนแรง รูปแบบของความ

รุนแรง แบบจำลองความขัดแยงและความรุนแรง สันติวิธี 

การจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี สันติภาพ 

ทฤษฎีสันติภาพ การสรางสันติภาพ กระบวนการสราง

สันติภาพ การจัดการความขัดแยงรูปแบบใหม กรณีตัวอยาง

การจัดการความขัดแยง 

 Conflicts, definition, conflict theories, 

conflict analysis, violence, patterns of violence, 

models of conflicts and violence, non-violence 

and conflict management by non-violence, peace, 

peace theories, peacebuilding, peace process, 

new approaches in conflict resolution, a case 

study of conflict management 

 

465-521 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 ในกลุมประเทศอาเซียน 

 (Comparative Public Administration in  

 ASEAN Countries) 

 การบริหารจัดการภาครัฐในประเทศสมาชิก

อาเซียน ระบบราชการ องคการสาธารณะ ระบบการเมือง 

โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม กลุมผลประโยชนและผูนำ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

 Public administration in member countries 

of ASEAN; bureaucratic systems, public 

organizations, political systems, social structures, 

cultures, interest groups and leadership; factors 

affecting public administration in ASEAN countries 

 



465-522 บริบทโลกทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 (Global Context of Public Administration) 

 สถานการณทางเมืองระหวางประเทศ เศรษฐกิจ

ของโลก การรวมกลุมแบบภูมิภาคนิยม ขอตกลงทางการคา 

ปญหาขามพรมแดน ประเด็นรวมสมัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

รัฐประศาสนศาสตร 

 International politics, world economy; 

regional integration; international trade 

agreements; trans-boundary problems; other 

issues related to public administration 

 

5. กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ  

   (Public Finance and Budgeting) 

465-523 การคลังและงบประมาณทองถิ่น 3(3-0-6) 

 (Local Finance and Public Budgeting  

 Systems) 

 แนวคิดและทฤษฎีสำหรับทำความเขาใจรายได

ภาครัฐและการตัดสินใจกำหนดรายจาย เทคนิคและการ

ปฏิบ ัต ิในระดับการจ ัดการทางการเง ินสม ัยใหม การ

เตรียมงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 Concepts and theories that contribute to 

understanding public sector revenue and 

expenditure decisions; techniques and practices of 

modern financial administration, budget 

preparation, and performance measurement 

 

465-524 สัมมนาดานการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Seminar in Public Finance) 

 การอภิปรายประเด็นทางดานการคลังสาธารณะ

ท่ีซับซอนในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ  ปญหาทางการ

คลังสาธารณะ ซ่ึงมีความเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบาย

สาธารณะ และเศรษฐกิจในภาพรวม สังคมและบริบททาง

สถาบันท่ีเกี่ยวของ 

 Discussion on the complex theoretical 

and empirical issues; problems of public finance; 

the relevance of public finance issues and 

government policies; the overall economic, social, 

and institutional contexts 

  

465-525 นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 

 (Monetary and Fiscal Policies) 

 แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือทำความเขาใจเกี่ยวกับ

การเงินและเศรษฐกิจการคลัง เคร่ืองมือ เปาหมาย และกล

ยุทธเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจการคลัง ผลกระทบของ

นโยบายเหลานี้ท้ังทางทฤษฎีและเชิงประจักษท่ีมีตอระบบ

เศรษฐกิจอีกดวย 

 Concepts and theories to comprehending 

monetary and fiscal policies; the tools, goals and 

strategies of monetary and fiscal policies; the 

theoretical and empirical evidences on the effects 

of these policies on the economy  

 

465-526 ประเด็นเศรษฐกิจกับรัฐประศาสนศาสตร3(3-0-6) 

 (Economic Issues in Public Administration) 

 มุมมองดานตาง ๆ ในทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของ

กับรัฐประศาสนศาสตรในปจจุบัน ประเด็นนโยบายและ

วิธีการท่ี เกี่ยวของกับภาครัฐ ไดแก  การวิเคราะหทาง

เศรษฐกิจ  กรณีศึกษา การวิพากษวิจารณ เพ่ืออธิบายและ

ทำความเขาใจประเด็นและปญหาท่ีกระทบตอภาครัฐ 

 Economic aspects of current public 

administration and policy issues; approaches to 

the public policy and various perspectives; 

economic analysis, case studies, and critiques for 

explain and understand the issues and problems 

impacting the public sectors 

หมวดวิชาสารนิพนธ 

465-600 สารนพินธ 6(0-18-0) 

 (Minor Thesis) 

 การศึกษาคนควาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร

ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับองคความรูท่ีไดศึกษามาภายใตการ

ดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

 Independent study in public administration 

under the topic related to the body of knowledge 

studied, under supervision of advisory committee 

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 



465-700 วิทยานิพนธ 18(0-54-0 

 (Thesis) 

 การศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอเร่ืองทางรัฐ

ประศาสนศาสตรภายใตการดูแลของคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 Study and research in public administration 

under supervision of the advisory committee 

 

465-701 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

 (Thesis)  

 การศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอเร่ืองทางรัฐ

ประศาสนศาสตรภายใตการดูแลของคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 Study and research in public administration 

under supervision of the advisory committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


