
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพฒันาและปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

(ชุดอนุกรรมการด าเนินการก าหนด มคอ.3 รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป) 
คร้ังที ่  1/2554     วนัที ่  4  มีนาคม     2554 

ณ  หอประชุมประกายทอง 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์งชยั  จนัทร์รุ่งเรือง 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กรียงไกร  ทองจิตติ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพรรณ  รังสิกรรพุม 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์านี  สุขเกษม 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภาภรณ์  วรรณา 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ 
7. รองศาสตราจารยธี์ระภทัรา  เอกผาชยัสวสัด์ิ 
8. อาจารยธ์นัยมยั  รังสิกรรพุม 
9. อาจารยว์ริยา  ดว้งนอ้ย 
10. อาจารยว์นัวสิาห์  หม่ืนจง 
11. อาจารยส์ร้อยสุรินทร์  ยอดพนัค า 
12. อาจารยก์มล  บุญเขต 
13. อาจารยก์ฤษฎากรณ์  ยงูทอง 
14. อาจารยพ์ชรพล  ออกเจนจบ 
15. อาจารยย์ทุธนา  ชุดทองมว้น 
16. อาจารยส์มพงษ ์ ฟักผล 
17. อาจารยส์นธยา  ชมพ ู
18. อาจารยสุ์รศกัด์ิ  โทผา 
19. อาจารยสุ์วฒัน์  อินทรประไพ 
20. อาจารยอ์นิรุต  บุญพิมพ ์
21. อาจารยใ์จสคราญ  จารึกสมาน 
22. อาจารยช์โลบล  ชยันิคม 
23. อาจารยน์นทชา  ชยัทวชิธานนัท ์
24. อาจารยศิ์รินภา  พรหมค า 
25. อาจารยก์นกวรรณ  นวาวตัน์ 
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26. อาจารยกิ์ติยวดี  สีดา 
27. อาจารยจ์ตุรพร  จนัทรางศุ 
28. อาจารยจ์นัทร์พิมพ ์ มีเป่ียม 
29. อาจารยจิ์นตรัตน์  แสงศิริ 
30. อาจารยจี์รภา  มีสุข 
31. พ.ต.อ.(พิเศษ) ไกรวุฒิ  ชวาลเสนีย ์
32. อาจารยณ์ัฐชยา  หุมนา 
33. อาจารยส์มศกัด์ิ  ภู่พรายงาม 
34. อาจารยป์าริชาติ  ลาจนันนท์ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัณรงค ์ ขนัผนึก 
36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรรฤดี  ดีปู่  
37. ผูช่้วยศาสตราจารยทิ์วาพร  ขนัผนึก 
38. รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจพร  ศรีสุวรมาศ 
39. อาจารยว์ลิาสินี  ดีปัญญา 
40. อาจารยศ์รัญญา  ตรีทศ 
41. อาจารยก์าญจนา  ใจบุญ 
42. อาจารยข์นิษฐา  ศรีนวล 
43. อาจารยข์นิษฐา  หอมตา 
44. อาจารยม์ณีรักษ ์ กาญจนรางกรู 
45. อาจารยย์ภุา  สุธงษา 
46. อาจารยสุ์รางครั์ตน์  เชาวโ์คกสูง 
47. อาจารยห์ยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล 
48. อาจารยก์านต ์ แยม้พงษ ์
49. อาจารยเ์ขมปริต  ขนุราชเสนา 
50. อาจารยเ์จษฎาพร  ปาค าวงั 
51. อาจารยชู์เกียรติ  โพนแกว้ 
52. อาจารยเ์ทพบญัชา  เสลาหอม 
53. อาจารยปิ์ยรัตน์  มูลศรี 
54. อาจารยภ์าณุมาศ  หาภา 
55. อาจารยอ์นุพงษ ์ สุขประเสริฐ 
56. อาจารยอ์ภิวฒัน์  ค  าภีระ 
57. อาจารยอ์คักะบทัคาน  ปาทาน 
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58. อาจารยอ์านนท ์ ขนัติกิจ 
59. อาจารยข์วญัจิตต ์ อนุกลูวฒันา 
60. อาจารยจิ์ตรนนัท ์ ศรีเจริญ 
61. อาจารยฐิ์ณาภณัฑ ์ นิธิยวุทิย ์
62. อาจารยต์รีชฎา  อุทยัดา 
63. อาจารยธ์นาวรรณ  สุขเกษม 
64. อาจารพิณทิพย ์ แกว้แกมทอง 
65. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์ จรัสโรจนกุล 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  เรืองวทิยาภรณ์ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตน์ลวดี  โบสุวรรณ 
68. อาจารยจ์ตุพร  จนัทร์เพชร 
69. อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพญ็ 
70. อาจารยป์วิตรา  โคบ ารุง 
71. อาจารยปิ์ยะวนั  เพชรหมี 
72. อาจารยปุ์ณฑริกา  สุคนธสิงห์ 
73. อาจารยพ์ิมพพ์ร   เกษดี 
74. อาจารยสุ์ทธิสินี  ถิระธรรมสรณ์ 
75. อาจารยสุ์นทรีย ์ รอดดิษฐ์ 
76. อาจารยนิ์พนธ์  เพชระบูรณิน 
77. อาจารยว์ชิิต  วิญญกุล 
78. อาจารยก์ฤษติญา  มูลศรี 
79. อาจารยป์ระณีต  ใจหนกั 
80. อาจารยว์ไิลพร  วงษอิ์นทร์ 
81. อาจารยน์นัทกานต ์ ศรีปลัง่ 
82. อาจารยว์ศิาล  บุญประกอบ 
83. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมลณฐั  ฉตัรตระกลู 
84. ผูช่้วยศาสตราจารยศ์นัสนีย ์ อุตมอ่าง 
85. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นงคพ์รรณ  หตัถมาศ 
86. อาจารยอ์เนกพงศ ์ ธรรมาธิวฒัน์ 
87. อาจารยนุ์ชจรี  ทดัเศษ 
88. อาจารยป์ระธาน  เรียงลาด 
89. อาจารยปิ์ยพงศ ์ บางใบ 
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90. อาจารยส์นธยา  วนัชยั 
91. อาจารยพ์ดารัตน์  นิลเจียรนยั 
92. อาจารยสุ์เทพ  ธรรมะตระกลู 
93. อาจารยน์นัทภคั  ประทีบแกว้ 
94. อาจารยเ์ดือนฉาย  ไชยบุตร 
95. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ 
96. นายขวญัชยั  แก่นไทย 
97. นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน 
98. นางปารว ี ร้อยกรอง 
99. นางยพุา  ม่วงจีน 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระยรู  ล้ิมสุข 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รีย ์ สุทธิสารากร 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ปรมฤดี  ศรีเงิน 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์ แยม้พงษ ์
6. ดร.อญัชนา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 
7. ดร.นิคม  โยกญัญา 
8. รศ.วฒัน์  เอ่ียมไพรวนั 
9. Miss Gao  Qian 
10. Mr.Jacob Devine 
11. Mr.Laurence Goldblatt 
12. Mr.Michael Brennan 
13. Mr.Muhammad Tariq 
14. อาจารยรั์ชนีวรรณ  ประยงคก์ุล 
15. อาจารยสุ์พรรษา  ศรประเสริฐ 
16. อาจารยเ์สาวคนธ์  วงศค์  า 
17. อาจารยว์ฑูิรย ์ วรีศิลป์ 
18. อาจารยว์ุฒิพงศ ์ บวัชอ้ย 
19. ดร.ส าราญ  ทา้วเงิน 
20. อาจารยสุ์วฒัน์  บุศยเ์มือง 
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21. อาจารยชุ์ติมา  กองถนั 
22. อาจารยจิ์ดาภา  ค  าต้ือ 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ เพง็พดั 
24. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นิยั  เช่ือมวราศาสตร์ 
25. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าดุลย ์ จงรักษ ์
26. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พจน์  เกิดมี 
27. อาจารยท์สันนัท ์ ตรีนนัทรัตน์ 
28. อาจารยก์มลวรรณ  ศรีปลัง่ 
29. อาจารยศ์ศิกานต ์ ปานปราณีเจริญ 
30. อาจารยศ์ศิธร  แท่นทอง 
31. อาจารยน์ ้ามนต ์ ใจแสง 
32. อาจารยป์ระยรู  ใจแสง 
33. อาจารยป์ระยรู  ไชยบุตร 
34. อาจารยส์มบูรณ์  พานิชศิริ 
35. อาจารยสุ์ชิน  อินทร์สา 
36. อาจารยสุ์เมธ  ธรรมาภิมุข 
37. อาจารยน์นัทกานต ์ ศรีปลัง่ 
38. อาจารยว์ไิลพร  ปองเพียร 
39. ดร.ณัฐแกว้  ขอ้งรอด 
40. อาจารยป์วีณา  โทรแกว้ 
41. อาจารยปิ์ยะนุช  พรหมประเสริฐ 
42. อาจารยช์ลยัรัตน์  จิรชยัเชาวนนท์ 
43. อาจารยช์าญชยั  สุขสกุล 
44. อาจารยฐ์ากรู  อนุสรณ์พาณิชกุล 
45. อาจารยศิ์ริพงษ ์ เหมมัน่ 
46. อาจารยส์มคิด  เจดียว์งศ์ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุนนัท ์ เอ่ียมแสน 
48. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นตนา  สนามชยัสกุล 
49. ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญรัตน์  พิมพาภรณ์ 
50. วา่ท่ี สิบโท  พิศุทธ์ิ  บวัเปรม 
51. อาจารยสุ์ภาพร  บางใบ 
52. อาจารยพ์ิพฒัน์  ชนาเทพาพร 
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53. อาจารยอ์มรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ขขวญั  สุนทรศารทูล 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลวรรณ  วภิาจกัษณกุล 
56. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒันา  มหาราช 
57. อาจารยอุ์ไร  พรหมมา 
58. อาจารยจิ์ตติ  ชนะฤทธิชยั 
59. อาจารยพ์รพิมล  อ่อนศรี 
60. อาจารยน์พวรรณ  จ านวน 
61. นางสาวอรชร  เหมือนละมา้ย 

 
เปิดการประชุมเวลา 13.30 น. 
 
วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 

1.1 ค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เลขท่ี 53/2554  เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
พฒันาและปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2554 
 ประธาน  จากการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป คร้ังท่ี 
2/2554 ไดมี้มติใหค้ณะกรรมการวชิาการร่วมกบัตวัแทนของแต่ละวชิาท่ีเลือกจากคณะอนุกรรมการ 
หรือจากผูท่ี้เสนอรายวชิาเป็นผูพ้ิจารณาผูส้มคัรสอน เพื่อท าหนา้ท่ีในการจดัท า มคอ.3 ตามค าสั่ง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ท่ี 53/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาและปรับปรุงหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปรับปรุง 2554 น้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธาน 
อาจารยผ์ูส้อนเป็นกรรมการ และหวัหนา้รายวชิาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.2 ค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  เลขท่ี 339/2554  เร่ือง  แต่งตั้งรายช่ือผูส้อน 
รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ประธาน  เป็นรายช่ือผูส้อนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแลว้ และแต่ละรายวชิามีรายช่ือตามค าสั่งซ่ึง
มีหนา้ท่ี ดงัน้ี คือ  

1. จดัท า มคอ.3 วางแผนและเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน 
พฒันาการเรียนการสอน และท าการวดัผลประเมินผลใหมี้คุณภาพ 

2. วเิคราะห์และประเมินผล การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีสอนในหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป และหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปใหมี้ความทนัสมยัและมีคุณภาพสูงสุด และรายงานผลการสอนตาม มคอ.5 
ส่วนผูท่ี้ไม่ทราบข่าวสารในการรับสมคัร ใหท้  าการสมคัรไดท่ี้ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน และใหผ้า่นกระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการวชิาการร่วมกบัหวัหนา้รายวชิาต่อไป 
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มติท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
 
วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 

-ไม่มี- 
 
วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาการเลือกหวัหนา้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 ประธาน  หลงัการพฒันาและปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไดมี้การปรับรายวชิาใหม่
หลายวชิาและไดพ้ิจารณาผูส้อน แต่ยงัไม่มีหวัหนา้รายวชิา ดงันั้น ในวนัน้ีเป็นการประชุมอาจารย์
ผูส้อนทุกคน และทุกรายวชิา ดงันั้น  จึงขอใหผู้ส้อนทุกรายวชิา ปรึกษาหารือกนัในกลุ่ม ซ่ึงท่ี
ประชุมไดจ้ดัให้นัง่ตามกลุ่มรายวชิาอยูแ่ลว้  ดงันั้น จึงขอใหแ้ต่ละรายวชิาเสนอรายช่ือมาเพื่อท าการ
แต่งตั้งต่อไป  ซ่ึงสรุปผลการเลือกหวัหนา้รายวชิา เป็นดงัน้ี 
 
1. กลุ่มภาษา 

1.1 รายวชิา GELA401  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
      หวัหนา้รายวชิา คือ ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ 
1.2 รายวชิา GELA402 ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล  
      หวัหนา้รายวชิา คือ ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ 
1.3 รายวชิา GELA501 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั และรายวชิา GELA502 

พื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร    
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 

1.4 รายวชิา GELA503  ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้  
                    หวัหนา้รายวชิา คือ อาจารยณ์ฐัชยา  หุมนา 
 1.5 รายวชิา GELA601 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ อาจารยจิ์นตรัตน์  แสงศิริ 
 1.6 รายวชิา GELA701 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ อาจารยเ์สาวคนธ์  วงศค์  า 
2. กุล่มมนุษยศาสตร์ 
 2.1 รายวชิา GEHU101 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาทกัษะชีวติ 
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                    หวัหนา้รายวชิา  คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลวรรณ  วิภาจกัษณกุล 
 2.2  รายวชิา GEHU102  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 
                     หวัหนา้รายวชิา  คือ  อาจารยก์มล  บุญเขต 
 2.3 รายวชิา GEHU103  ความจริงของชีวติ 
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ  อาจารยสุ์วฒัน์  อินทรประไพ 
 2.4 รายวชิา  GEHU104 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภาภรณ์  วรรณา 
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 3.1 รายวชิา GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ   
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ  ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  เรืองวทิยาภรณ์ 
 3.2 รายวชิา GESO102 การจดัการเพื่อคุณภาพชีวิต 
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ  อาจารยก์ฤษติญา  มูลศรี 
 3.3 รายวชิา GESO103 พลวตัสังคมไทย 
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ  รศ.ธีระภทัรา  เอกผาชยัสวสัด์ิ 
 3.4 รายวชิา  GESO104 ทอ้งถ่ินศึกษา 
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ อาจารยจิ์ดาภา  ค  าต้ือ 
 3.5 รายวชิา  GESO105 การเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวติประจ าวนั 
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ ผศ.ธานี  สุขเกษม 
4. กลุ่มวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 
 4.1 รายวชิา  GESC101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ  ผศ.ดร.รังสรรค ์ เพง็พดั 
 4.2 รายวชิา GESC102 การคิดและการตรวจสอบหาเหตุผล  
                   หวัหนา้รายวชิา  คือ  ผศ.ทิวาพร  ขนัผนึก 
 4.3 รายวชิา GESC103 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 
                    หวัหนา้รายวชิา คือ อาจารยสุ์เมธ  ธรรมาภิมุข 
 4.4 รายวชิา  GESC104  ส่ิงแวดลอ้มและชีวติ 
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ อาจารยอ์คักะบทัคาน  ปาทาน 
 4.5 รายวชิา GESC105  กีฬาและนนัทนาการเพื่อชีวิต 
                    หวัหนา้รายวชิา  ผศ.วฒันา  มหาราช 
 4.6  รายวชิา GESC106  เทคโนโลยตีามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
                    หวัหนา้รายวชิา  คือ ผศ.อนงคพ์รรณ  หตัถมาศ 
 4.7 รายวชิา GESC107 กระบวนการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
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4.8 'jlrJ1'lfl'" GESC 108 '" ~l:IJH)m'UtI.:I'V'l'j~~f1(l'lJl'1'l 

111ln!1'jlrJ1'lfl ~tI tJl'ilnVUrJ'V'l.:lff 'Ul.:l1'U 

Q-d... 1 d 
lI\i1'1'l u 'j~ 'I1:IJ!'Vi 'U'lftl'U 

4.2 fll'j~flV11 :IJf1 tJ.3 'jlrJ1'lfl1'Ul1:IJ1flfffl'l:l1~11U 

... 1 CLI rlfJ} '<I!I CLI 'j/ ~ 'j) 1'j/ CLI fJ} ~ 

'U':i~til'lA l1i:l.:l 'illfltJ1'ill'j rJ~fftl'U 'VJfl'l'l1'Umtlfll11l1 'Ul'jlrJ1'lflUi:l1 'Uti l1l11l1'Ul'jlrJl'lfl 

Ui:l~tJ1'i11'jvN'fftl'U'I'lfl'l'll'U 1~il:IJn'U1Lml~l1Ui:l~~flV11 :IJf1t1.3 1'U'jlrJ1'lfl~'l'h'U fftl'Ui 11'Li~I'U .. . 
~11:IJ~UU'U'U'U tI.:I:lJm1'1'lrJl~rJ Ui:l~ 111'~flV111flrJfftlflf1~ tI.:In'Ulri:IJl1 ~fl~~ 'j'UtI.:Il1 :IJlfl1'lflfffl'l:l1 

.:.. 1'1.1 '" .1"'.1 '" '" '" .d~.1 .. .J 1tJ~
'I'll ru (l1i:lfl~~'ju'j'Uu1.:1 2554) Curriculum Mapping Ui:l~fJWi:lfl'l:lW~'UWCVl~'I'l'V'l.:lu'j~ff.:lf1C)f.:l~fl 

\)flf11l1'Ufl 11''iI1flf1W~ rnsumsUi:l~f1W~ tI'4 fl'j'j:IJfll'j~\PJJ'U lLli:l~U 1'UU1.:1 'jlrJ1'lfl l1:IJlfl1'lflfffll;11 . ., . 
Vll1u ('i"!1J'UU1'UUH 2554) 'illflfll'jU'j~'lf:IJi'Uf11.:1ViHl'U:IJ1Ui:l~111'Ll~i:l~flri:IJ'jlrJ1'lf1 l~hhr 

:IJf1 tI.3 'il1fl'jlrJ1'lfl~ 1'U~fl'lftl'U 'il1fl Notebook ~ ~flL~1rJ:IJ11'111' l1~.:Ifll'j~lLiJ'U fll'jl!~1111''j l'U'j 1:IJ 

111'n'ULi:l'Ul'4ms i 'U fll'jU'j~'I1:IJ L~tI'jl'U'jl:IJ.,rm,ji:l~ tI1U 

.Q.d ... 1 d 
lI\i1'1'l u 'j~ 'If:IJ!'Vi 'U'lftl'U- . 

U\ilfll':itl':i::'t!lIrJt11 16.30 'lA. 

tL,-.. ., .. 
('Ul.:1ffldlW 'lfrJl L'V'l'lf'j'j~'U) ('Ul.:1rJ'V'll ~l.:1\i'U)• 

'j/ '1J.d
l~lm!l~.:Il'U'U~m'j~l 1U I'il1l1 'U1'1'l~ 'j rm 

~., ~ .1 ~., ~ .1 
H'U'U nrm rJ.:Il'U fll ru 'j ~ 'If:IJ ~'U'U '1'1 fl'j lrJ.:Il'Ufll'j u 'j~ 'I1:IJ.. . 

N'~ 'j1 'il 'j lrJ.:Il'U fll sU'j~ 'If:IJ.. .
 




