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มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ

1. ขอ้มลูทั�วไป

ชื�อโครงการ : โครงการพฒันาทกัษะดจิทิลัเทคโนโลยแีละการเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที� 21 สาํหรบันกัศกึษา
(Grooming Next-Gen Start-ups)

ประเภท
โครงการ :

โครงการพัฒนางานเดมิ

รหสัโครงการ
บรกิารวชิาการ

:

ไมร่ะบุ

รปูแบบ
โครงการ :

โครงการภายใน

แหลง่ทนุ
ภายนอก :

ไมร่ะบุ

ชว่งเวลาที�ทาํ
โครงการ :

05/03/2565  ถงึ  13/03/2565

แผนงาน :
การบรกิารวชิาการแก่
ชุมชน

งานบรหิารมหาวทิยาลยั งานสนบัสนนุ
วชิาการ

แผนงานวจิยั

การเรยีนการสอน งานศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

กลุม่เป้าหมาย : ภายนอก

ภายใน
จาํนวนกลุม่เป้าหมาย  70  คน

 รายละเอยีด  นักศกึษาคณะสารสนเทศและการสื�อสารชั �นปีที� 3 จํานวน 70 คน

รปูแบบ
กจิกรรม : การศกึษานอกสถานที� ฐานเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ ฝึกอบรม สมัมนา

เขา้รว่มการประชุม เดนิทางไปตา่งประเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สาํรวจพื�นที�

จดันทิรรศการ เผยแพรผ่ลงานวชิาการ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ อ ื�น ๆ

สถานที�จดั
กจิกรรม :

ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั(เอกชน) ภายนอกมหาวทิยาลยั(ราชการ)
รายละเอยีดสถานที�จดักจิกรรม :  การอบรมออนไลนผ์า่นทางระบบ Zoom Meeting
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2. ลกัษณะโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ

โครงการตอ่เนื�อง โครงการพฒันางานเดมิ โครงการใหม่

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณภทัร  เรอืงนภากลุ ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

นาย นพพร  สนุะ ผูรั้บผดิชอบรอง

4. ที�ปรกึษาโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ

- รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกยีรต ิชยัพบิลูย์

ไมม่ขีอ้มลูที�ปรกึษาโครงการภายนอก

5. หน่วยงานที�รับผดิชอบโครงการ

รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» คณะสารสนเทศและการสื�อสาร หน่วยงานหลกั

6. หลกัการและเหตผุล
การสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่หรอืการสรา้งทมีสตารท์อพันั�นสามารถเริ�มตน้จากนวตักรรมในเชงิกรอบความคดิ นวตักรรมเชงิ
กระบวนการ และนวตักรรมเชงิการผลติ หรอืแมก้ระทั�งนวตักรรมทางโมเดลธรุกจิ ซึ�งมคีวามสมัพันธเ์ชื�อมโยงกนั การสรา้งนวตักรรม
ในองคก์รนั�นเพื�อมุง่หวงัใหธ้รุกจิมปีระสทิธภิาพเจรญิเตบิโต หลายองคก์รมกีารสรา้งสิ�งใหมภ่ายในองคก์รดว้ยการคน้ควา้หาความรู ้
ใหม่ๆ  ผา่นกระบวนความคดิดว้ยบคุลากรภายใน แตอ่าจทําใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึความรูส้กึความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน
หรอืไมส่ามารถตาม global trend ได ้การสรา้งทมีงานวตักรรมภายในองคก์ร คอื การพัฒนาและสง่เสรมิใหบ้คุคลากรไดม้ทีกัษะ
เชงินวตักรรม สามารถคดิวางแผนการพัฒนาผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืโครงการตา่งๆ เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้อยา่ง
แทจ้รงิ เป็นกระบวนการที�สามารถปฏบิตัแิลว้ทําใหอ้งคก์รไดม้ทีมีงานนวตักรรมภายในองคก์ร ดงันั�นหากบคุลากรไดม้โีอกาสเรยีนรู ้
และลงมอืทํา เป็นเครื�องมอืในการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ เป็น Start Up Project ขององคก์รเพื�อหวงัผลเชงิธรุกจิไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

 โดยธรุกจิ Startup ซึ�งมกีารนํานวตักรรมมาปรับใชใ้หเ้กดิประโยชน ์และสรา้งมลูคา่สงูสดุ แตโ่อกาสที�จะทํา Startup ใหสํ้าเร็จนั�น
ไมใ่ชเ่รื�องงา่ย ดงันั�นเราจงึตอ้งเรยีนรูก้ระบวนการและทําความเขา้ใจอยา่งชดัเจน เพราะ Startup ไมเ่หมอืนธรุกจิทั�วๆไป โครงการ
การพัฒนาทกัษะดจิทิลัเทคโนโลยแีละการเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที� 21 สําหรับนักศกึษา (Grooming Next-Gen Start-ups)
จงึเกดิขึ�น เพื�อพัฒนาทกัษะพื�นฐานของนักศกึษาเกี�ยวกบั Startup ตั �งแตเ่ริ�มตน้ดา้นความเขา้ใจแนวคดิและวธิกีารเริ�มตน้ธรุกจิใน
แบบของ Startup ตั �งแตล่กัษณะการเตบิโต การหาไอเดยี การทําไอเดยีใหเ้ป็นผลติภณัฑ ์ตลอดจนการนําเสนองาน โดยมคีวาม
รว่มมอืกบั True Lab ภายใต ้True Innovation Center ซึ�งจะสนับสนุนทมีวทิยากร และ มวีทิยากรจาก บรษัิท ฟารม์โตะไทยแลนด์
จํากดั ซึ�งเป็นสตารท์อพัดา้น Market Place มาบรรยายเชงิปฏบิตักิารใหแ้กนั่กศกึษา 

 
7. วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์
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เพื�อสง่เสรมิใหนั้กศกึษาผา่นกระบวนการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะการทํางานเป็นทมี การสื�อสาร การคดิสรา้งสรรค์
และการแกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค์

เพื�อสนับสนุนและกระตุน้นักศกึษาใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมดา้นการสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการหรอืเวทสีตารท์อพัในทกุระดบั

8. สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยั

นโยบายมหาวทิยาลยั

ดา้นนักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

9. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ประเด็นยทุธศาสตร์

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิหลกั (MOC)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 2.1 ผลติบณัฑติและพัฒนานักศกึษาที�มสีมรรถนะในระดบัสากล

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 2.8 จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรมดา้นการสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการ

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 2.1.17 สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนานักศกึษาเพื�อสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการ เชน่
การสรา้ง Learning Space และ Working Space เพื�อเป็นพื�นที�เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน การจัดกจิกรรม และแลก
เปลี�ยนเรยีนรูสํ้าหรับนักศกึษา

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 4 การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั(Reinventing)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 4.1 เป็นมหาวทิยาลยัดา้นการพัฒนาเทคโนโลยแีละสง่เสรมิการสรา้งวตักรรม (Technology
and Innovation)

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 4.2 นักศกึษาและบณัฑติผูป้ระกอบการ หรอืผูท้ี�ไดรั้บการพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการ

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 4.1.2 สรา้งและพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนที�มคีวามรูแ้ละความเชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
และการสรา้งนวตักรรมใหส้ามารถนําองคค์วามรูม้าประยกุตใ์ช ้สรา้งผลงาน พัฒนาผลติภณัฑ ์ตอ่ยอดเป็น
นวตักรรม

10. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน

ประเด็นยทุธศาสตร์

 [2565] ประเด็นยทุธศาสตร ์65Info-2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิ (MOC) (ดา้นพฒันา
นกัศกึษา)

 เป้าประสงค ์65Info-2.2 นักศกึษาและศษิยเ์กา่มศีกัยภาพและทกัษะในการดําเนนิชวีติ ตามคณุลกัษณะของบณัฑติที�
พงึประสงค์

 ตวัชี�วดั 65Info2.14 จํานวนนักศกึษาที�เขา้รว่มกจิกรรมดา้นการสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการ

 กลยทุธ ์65Info-2.2.2 สรา้งและพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนจากการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรยีนการสอนสู่
การเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต
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 [2565] ประเด็นยทุธศาสตร ์65Info-4 การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั(Reinventing)

 เป้าประสงค ์65Info-4.1 พัฒนาเทคโนโลยแีละสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม (Technology & Innovation)

 ตวัชี�วดั 65Info4.1 นักศกึษาและบณัฑติผูป้ระกอบการ หรอืผูท้ี�ไดรั้บการพัฒนาเป็นผูป้ระกอบการ

 กลยทุธ ์65Info-4.1.2 สรา้งและพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนจากการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรยีนการสอนสู่
การเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต

 ตวัชี�วดั 65Info4.5 ระบบนเิวศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื�อเรง่พัฒนาผูป้ระกอบการ

 กลยทุธ ์65Info-4.1.3 ขบัเคลื�อนการดําเนนิงานภายใตศ้นูยค์วามเป็นเลศิเพื�อสรา้งอาชพีดา้นอตุสาหกรรม
สรา้งสรรคแ์ละดา้นเกษตรยั�งยนืครบ สง่เสรมิใหเ้กดิการนําวตัถดุบิ สนิทรัพยท์างวฒันธรรม (Cultural Asset -
Based) รว่มกบัความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) สรา้งมลูคา่เพิ�มในเชงิพาณชิย ์พัฒนาทกัษะใหแ้กผู่ป้ระกอบ
การในชมุชนใหม้กีารบรหิารจัดการที�ด ีและผลติ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของชมุชนที�ไดม้าตรฐาน สรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอื การสรรหา ตลอดจนสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (Cluster) และความรว่มมอื
ระหวา่งผูป้ระกอบการ เพื�อพัฒนาองคค์วามรู ้และความเป็นอยูเ่พื�อการยั�งยนื ตอบสนองยทุธศาสตรป์ระเทศและ
พันธกจิของมหาวทิยาลยัทั �งดา้นวชิาการ บรกิารวชิาการ วจัิย เพื�อพัฒนาสงัคมในยคุดจิทิลั โดยประยกุตใ์ชอ้งค์
ความรู ้และ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางสงัคม การผลติสื�อ สารสนเทศ และดจิทิลั เพื�อการแสวงหารายได ้

 [2565] ประเด็นยทุธศาสตร ์65Info-6 การพฒันาตามยทุธศาสตร ์/ อตัลกัษณ ์/ ภารกจิเฉพาะของสว่นงาน

 เป้าประสงค ์65Info-6.1 พัฒนาคณะสูค่วามเป็นผูนํ้าดา้นการสื�อสารดจิทิลั และสรา้งรายไดจ้ากความเชี�ยวชาญจาก
องคค์วามรูท้ี�มี

 ตวัชี�วดั 65Info6.2 บทบาทการเป็นผูนํ้าดา้นการสื�อสารดจิทิลัและการขบัเคลื�อนพลเมอืงดจิทิลัในระดบัประเทศ

 กลยทุธ ์65Info-4.1.3 ขบัเคลื�อนการดําเนนิงานภายใตศ้นูยค์วามเป็นเลศิเพื�อสรา้งอาชพีดา้นอตุสาหกรรม
สรา้งสรรคแ์ละดา้นเกษตรยั�งยนืครบ สง่เสรมิใหเ้กดิการนําวตัถดุบิ สนิทรัพยท์างวฒันธรรม (Cultural Asset -
Based) รว่มกบัความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) สรา้งมลูคา่เพิ�มในเชงิพาณชิย ์พัฒนาทกัษะใหแ้กผู่ป้ระกอบ
การในชมุชนใหม้กีารบรหิารจัดการที�ด ีและผลติ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของชมุชนที�ไดม้าตรฐาน สรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอื การสรรหา ตลอดจนสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (Cluster) และความรว่มมอื
ระหวา่งผูป้ระกอบการ เพื�อพัฒนาองคค์วามรู ้และความเป็นอยูเ่พื�อการยั�งยนื ตอบสนองยทุธศาสตรป์ระเทศและ
พันธกจิของมหาวทิยาลยัทั �งดา้นวชิาการ บรกิารวชิาการ วจัิย เพื�อพัฒนาสงัคมในยคุดจิทิลั โดยประยกุตใ์ชอ้งค์
ความรู ้และ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางสงัคม การผลติสื�อ สารสนเทศ และดจิทิลั เพื�อการแสวงหารายได ้

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลกั เป้าหมายยอ่ย

1. เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื
(SDGs)

1.8 การจา้งงานที�มคีณุคา่และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

12. งบประมาณ

สว่นงาน/หนว่ยงาน แหลง่งบประมาณ คาํอธบิาย ปีงบประมาณ จาํนวน
เงนิ(บาท)

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้»
คณะสารสนเทศและ
การสื�อสาร

งบประมาณเงนิรายได ้
» งบอดุหนุน

2565 7,200.00

   รวมทั �งหมดเป็น
:

7,200.00

13. ผลผลติของโครงการและตวัชี�วดั
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ผลผลติ : นกัศกึษาผา่นกระบวนการพฒันาทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี การ
สื�อสาร การคดิสรา้งสรรค ์และการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์การสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการหรอื
รว่มแขง่ขนัเวทสีตารท์อพัอยา่งนอ้ย 1 การแขง่ขนั

KPI รายละเอยีดตวัชี�วดั หนว่ย
นบั

เป้า
หมาย

ไตรมาส
1

เป้า
หมาย

ไตรมาส
2

เป้า
หมาย

ไตรมาส
3

เป้า
หมาย

ไตรมาส
4

การ
คาํนวณ

เป้า
หมาย

1 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม และพัฒนาเป็น
ผูป้ระกอบการ และรว่มการ
แขง่ขนัโครงการ Startup Gate
ประเภท : เชงิคณุภาพ

การ
แขง่ขนั

1 รวม 1

2 นักศกึษาเขา้รว่มการอบรม
ประเภท : เชงิปรมิาณ

รอ้ยละ 80 รวม 80

14. กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ

ผลผลติ : นกัศกึษาผา่นกระบวนการพฒันาทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี
การสื�อสาร การคดิสรา้งสรรค ์และการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์การสรา้งความเป็นผูป้ระกอบ
การหรอืรว่มแขง่ขนัเวทสีตารท์อพัอยา่งนอ้ย 1 การแขง่ขนั ผลผลตินี�มกีารถวัจา่ยงบประมาณ

 

กจิกรรม : การพฒันาทกัษะดจิทิลัเทคโนโลยแีละการเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที� 21 สาํหรบันกัศกึษา 
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 05/03/2565 - 13/03/2565
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รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร  เรอืงนภากลุ (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 นายนพพร  สนุะ (ผูรั้บผดิชอบรอง)

งบประมาณดาํเนนิการ

# งบประมาณ
ดาํเนนิการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่
ตอบแทน

 คา่ตอบแทน
วทิยากร

 (คา่ตอบแทน
วทิยากรภายนอก 

 จํานวน 2 ทา่นๆ
ละ 3 ชั�วโมงๆ ละ
1,200 บาท =
3,600 บาท รวม
7,200 บาท

 

0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

 ยอดรวมงบ
ประมาณดาํเนนิ

การ

0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

15. ปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

16. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

17. กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไมม่ขีอ้มลู

18. รางวลัที�ไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

19. เอกสารประกอบ
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รายการเอกสารประกอบ

บนัทกึขออนมตัโิครงการการพัฒนาทกัษะดจิทิลัเทคโนโลยแีละการเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที� 21 สําหรับนักศกึษา
(Grooming Next-Gen Start-ups) (openFile.aspx?id=NDk1MDgz)

20. ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

 ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดร้บั

นักศกึษาผา่นกระบวนการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที� 21 ทกัษะการทํางานเป็นทมี การสื�อสาร การคดิสรา้งสรรค ์และการ
แกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค์

นักศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมดา้นการสรา้งความเป็นผูป้ระกอบการหรอืเวทสีตารท์อพัในทกุระดบั

21. การบรูณาการ
การเรยีนการสอน
ไมม่ขีอ้มลู

งานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
ไมม่ขีอ้มลู

งานวจิยั
ไมม่ขีอ้มลู

อื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู
 

รายชื�อผูอ้นุมตัแิละเห็นชอบ

ผูบ้นัทกึขอ้มลู
 โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง
 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565

  

 

 
(นาย นพพร   สนุะ )

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
เบอรภ์ายใน 0826973176 

 
 
 

เห็นชอบ
 เรยีน คณบดคีณะสารสนเทศและการสื�อสาร

เพื�อโปรดพจิารณาลงนาม
 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

 
(น.ส. เปรมจติร   เทพานนท ์)

 ผูต้รวจงบประมาณระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

เห็นชอบ
 -

 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

 
(อาจารย ์ดร. ปิยวรรณ   สริปิระเสรฐิศลิป์ )

 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 
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ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณภทัร   เรอืงนภา

กลุ )
 ผูเ้สนอโครงการ 

เบอรภ์ายใน 
 
 
 

เห็นชอบ
 เรยีน คณบดคีณะสารสนเทศและการสื�อสาร

เพื�อโปรดพจิารณาลงนาม ทั �งนี�ผูรั้บผดิชอบ
โครงการจะดําเนนิการรายงานผลภายใน 15

วนัหลงัเสร็จสิ�นโครงการ
 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

 
(น.ส. เพยีรสวา่ง   บชูา )

 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 053875404 

 
 
 

อนมุตั ิ
 -

 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร. สมเกยีรต ิ  ชยัพบิลูย์

)
 ผูอ้นุมตั ิ

เบอรภ์ายใน 089-4293836 
 
 
 

ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(นาย นพพร   สนุะ )

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 0826973176 

 
 
 

เห็นชอบ
 เรยีน คณบด ีผา่นรองคณบด ีเพื�อโปรด

พจิารณาลงนาม
 ลงนามเมื�อ : 04-03-2565

  

 

 
(นาง ศริพิรรณ   ขยนั )

 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 5400 ตอ่ 103 

 
 
 


