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ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in English 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อย่อ  :    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Arts (English) 

 ชื่อย่อ  :    B.A. (English) 

 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
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ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
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เห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2564  

เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1  พนักงานสายการบิน 

8.2  นักแปลภาษาอังกฤษ 

8.3  พนักงานโรงแรม 

8.4  มัคคุเทศก์ 

8.5  พนักงาน / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

8.6  รับราชการ 

8.7  อาชีพอิสระ 

 

9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางสาวบุษบา 

แฝงสาเคน 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2557 

 

2554 

2. นางสาวรุ่งอรุณ 

วณิชธนะชากร 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ

ธุรกิจและอตุสาหกรรม) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยี            

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2549 

 

2545 

3. นายปวิช เรียงศิร ิ อาจารย ์ ศศ.ม. (การแปลภาษา

อังกฤษและไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 

 

2552 

4. นางสาววรลักษณ์  

วีระยุทธ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ)  

เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 

 

2549 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

5. นางสาวสุคนธา  

ฟูสุวรรณ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 

 

 

2552 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจของโลกปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ ่งเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวต้องการบุคคลที่มีศักยภาพ 

ในการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อม

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

นอกจากนี้นั ้นทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) นั้นยังมุ่งสนับสนุนให้คนมีทักษะ

สื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร  

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย 

จึงมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และในปัจจุบันประชาคมอาเซียนได้

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการทำงานอีกด้วย 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศและของโลก   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพัน

ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทัน    

การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต

ของประเทศ 

12.2.2 ประสานความร่วมมือและช่วยเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.3 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่            

ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การใช้ การประเมิน การปรับปรุง

หลักสูตร การติดตามผลบัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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13.3.2  การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

13.3.3  การจัดการเรียนการสอน กำกับดูแลกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ให้มีประสิทธิภาพ 

13.3.4 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที ่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสารระดับสากล  

เข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  

ในการพัฒนาอาชีพได้ 

1.2  ความสำคัญ   

1.2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคม ทำให้โลกไร้พรมแดน      

มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น อุปสรรคทางภาษาจึงทำให้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในฐานะ      

ที่เป็นภาษากลางในการสื่อสาร  

1.2.2 กฎบ ัตรอาเซ ียนข ้อท ี ่  34 ประกาศให ้ภาษาท ี ่ ใช ้ ในการทำงานของอาเ ซ ียน 

คือภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาอังกฤษทวีความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคนี้ รวมถึงประเทศไทย 

1.3  วัตถุประสงค์  

1.3.1 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรมและจริยธรรม  ยอมรับและเข้าใจความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในโลกยุคปัจจุบัน 

1.3.2 เพ ื ่อให ้บ ัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด ้านท ักษะภาษาอ ังกฤษ วรรณคดี 

ภาษาศาสตร์ และการแปล ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

 1.3.4 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 

 1.3.5 เพื ่อให้บ ัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู ่ก ับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานภายใน

ระยะเวลา 5 ป ี

 

- ประชุมกรรมการบริหาร  

  หลักสูตรเพื่อวางแผนปรับปรุง 

  หลักสูตร ติดตามประเมิน 

  หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

+ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

+ ทำวิจัยเชิงสำรวจ 

+ รายงานการประชุม 

+ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

+ รายงานการประชุม 

+ รายงานผลการวิจัย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช ูปถัมภ ์ จ ังหว ัดปทุมธานี ว ่าด ้วยการจ ัดการศ ึกษา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษาไทยมีปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง   

การพูด การอ่าน และการเขียน 
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2.3.2 นักศึกษาต่างประเทศที่สมัครเข้าเรียนมีความรู้พื้นฐานการเรียนต่อ สำหรับการเรียน 

ในหลักสูตรไม่เพียงพอ รวมทั้งมีปัญหาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื ้นฐานเพื ่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน 

2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานทักษะภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ 

2.4.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  

 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. ค่าลงทะเบียน 537,500 1,075,000 1,612,000 2,150,000 2,687,500 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   2.1 งบบุคลากร 

 

1,701,000 

 

1,786,050 

 

1,875,352 

 

1,969,120 

 

2,067,576 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

   2.2 งบดำเนินการ 

   2.3 งบลงทุน 

        2.3.1 ค่าท่ีดินและ  

                สิ่งก่อสร้าง 

        2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์

17,500 

 

460,000 

 

10,000 

35,000 

 

460,000 

 

10,000 

52,500 

 

460,000 

 

10,000 

70,000 

 

460,000 

 

10,000 

87,500 

 

460,000 

 

10,000 

รวมรายรับ 2,816,000 3,456,050 4,100,352 4,749,120 5,402,576 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

ľĴĺħŏĚŇĬȮ
ĮňĚĭĮĶŃĴŅĦȮ

0343Ȯ 0344Ȯ 0345Ȯ 0346Ȯ 0347Ȯ

/,ȮĚĭĭŋėĸŅĔĶȮ /*5./*...Ȯ /*564*.3.Ȯ /*653*130Ȯ /*747*/0.Ȯ 0*.45*354Ȯ

0,ȮĚĭħņŏĬŇĬĔŅĶȮ

ȮȮȮȮ0,/ȮėŗŅĨŀĭŐĪĬȮ

ȮȮȮȮ0,0ȮėŗŅŒĝŘĽŀĵȮ

ȮȮȮȮ0,1ȮėŗŅĺńĽħŋȮ

ȮȮȮȮ0,2ȮėŗŅĽŅīŅĶĦŌĮőĳėȮ

Ȯ

6*...Ȯ

/3*...Ȯ

0.*...Ȯ

50*...Ȯ

Ȯ

6*...Ȯ

1.*...Ȯ

2.*...Ȯ

50*...Ȯ

Ȯ

6*...Ȯ

23*...Ȯ

4.*...Ȯ

50*...Ȯ

Ȯ

6*...Ȯ

4.*...Ȯ

6.*...Ȯ

50*...Ȯ

Ȯ

6*...Ȯ

53*...Ȯ

/..*...Ȯ

50*...Ȯ

1,ȮĚĭĸĚĪŋĬȮ

ȮȮȮȮ1,/ȮėŗŅĪňŗħŇĬŐĸŃĽŇŗĚĔŗŀĽĶŘŅĚȮ

ȮȮȮȮ1,0ȮėŗŅėĶŋĳńĦĤśȮ

Ȯ

24.*...Ȯ

/.*...Ȯ

Ȯ

24.*...Ȯ

/.*...Ȯ

Ȯ

24.*...Ȯ

/.*...Ȯ

Ȯ

24.*...Ȯ

/.*...Ȯ

Ȯ

24.*...Ȯ

/.*...Ȯ

Ȯ2,ȮŏĚŇĬŀŋħľĬŋĬȮ

ȮȮȮȮȮ2,/ȮĔŅĶĪņĺŇěńĵȮ

ȮȮȮȮȮ2,0ȮĔŅĶĭĶŇĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮ

Ȯ

4.*...Ȯ

1.*...Ȯ

Ȯ

4.*...Ȯ

1.*...Ȯ

Ȯ

4.*...Ȯ

1.*...Ȯ

Ȯ

4.*...Ȯ

1.*...Ȯ

Ȯ

4.*...Ȯ

1.*...Ȯ

ĶĺĴĶŅĵěŗŅĵȮ 0*244*...Ȯ 0*364*.3.Ȯ 0*5/.*130Ȯ 0*617*/0.Ȯ 0*750*354Ȯ

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 36,197 บาท/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  

(ภาคผนวก ก) 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

    2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

    2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

                  2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

                   2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                   2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                   2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

            2.3) หมวดวชิาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

              2.4)  หมวดวิชากลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

              ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

     2.1) หมวดวิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1  

Current English Grammar 1 

3(3-0-6) 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 

Current English Grammar 2 

3(3-0-6) 

HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

Basic English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

HEN123 
 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  

English Listening and Speaking  

for International Communication 

3(2-2-5) 

HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English Reading  

3(3-0-6) 

     2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54   หน่วยกิต 

           2.2.1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

Intermediate English Reading 

3(3-0-6) 

HEN140 การเขียนตามรูปแบบ 

Controlled and Formulaic Writing  

3(3-0-6) 

HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 

Upper-intermediate English Reading 

3(3-0-6) 

HEN242 การเขียนอนุเฉท  

Paragraph Writing 

3(3-0-6) 
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ĶľńĽȮ ĝŊŗŀĺŇĝŅȮ Ĭ&Ī+Į+Ļ'Ȯ
Ȯ

FCL12/Ȯ ĔŅĶŏĕňĵĬėĺŅĴŏĶňĵĚȮ

Cqq_wȮUpgrgleȮ

1&1+.+4'Ȯ

HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 

Creative Writing 

3(3-0-6) 

HEN445 

 

การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

3(3-0-6) 

           2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  

                            บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

ĶľńĽȮ ĝŊŗŀĺŇĝŅȮ ȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Linguistics 

3(3-0-6) 

HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonetics and Phonology 

3(3-0-6) 

HEN204 วิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ 

English Morphology 

3(3-0-6) 

HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 

English Syntax 

3(3-0-6) 

           2.2.3) กลุ่มวิชาวรรณคดี บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

ĶľńĽȮ ĝŊŗŀĺŇĝŅȮ ȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

FCL13/ ĺĶĶĦėħňŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ 

GlrpmbsargmlȮrmȮJgrcp_rspc 
1&1+.+4' 

HEN356 วรรณกรรมโลก                                            

World Literature 

3(3-0-6) 

HEN354          

                    

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน   

Children’s and Young Adult Literature                             

3(3-0-6) 

HEN355 งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                

Masterpieces of English and American Literature 

3(3-0-6) 
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           2.2.4) กลุ่มวิชาการแปล บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 

ĶľńĽȮ ĝŊŗŀĺŇĝŅȮ Ĭ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

HEN361Ȯ การแปลเบื้องต้น 

Introduction to TranslationȮ

3(3-0-6)Ȯ

HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Translation for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 

Translation for Careers 

3(3-0-6) 

      2.3) หมวดวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 

ĶľńĽȮ ĝŊŗŀĺŇĝŅȮ ȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  

Introduction to Business English 

3(3-0-6) 

HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 

English for Presentation 

3(2-2-5) 

HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 

Skill Development through English Camp 

   2(90) 

HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

Practical English in Hotel Work 

3(3-0-6) 

HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ   

English in Hospitality Work 

3(3-0-6) 

HEN282 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ 

English for Business Communication 

3(3-0-6) 

HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 

English in Tourism Business  

3(3-0-6) 

HEN287 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 1 

English for Marketing and Banking 1 

 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา ȮȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

 

HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 1 

English for Secretary and Office Work 1 

3(3-0-6) 

HEN305 อรรถศาสตร์ 

Semantics 

3(3-0-6) 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 

Upper-Intermediate English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ 

Spoken English in Business Situations 

3(3-0-6) 

HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก 

Background of Western Literature 

3(3-0-6) 

HEN357 กวีนิพนธ์ 

Poetry 

3(3-0-6) 

FCL136Ȯ ĺĶĶĦĔĶĶĴĔńĭĽńĚėĴȮ Ȯ

Jgrcp_rspcȮ_lbȮQmagcrwȮ

1&1+.+4'Ȯ

HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ  

English in Media 

3(3-0-6) 

HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 

English Learning through Plays 

3(2-2-5) 

HEN388 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 2  

English for Marketing and Banking 2 

3(3-0-6) 

HEN389 พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ

ภาษาอังกฤษ 

Social and Cultural Background of Native English-

Speaking Countries 

3(3-0-6) 

HEN392 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 

English for Communication in ASEAN Contexts 

3(2-2-5) 



17 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา ȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

   

HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 2 

English for Secretary and Office Work 2 

3(3-0-6) 

 

HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

English Pragmatics  

3(3-0-6) 

HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 

English Phonology 

3(3-0-6) 

 

HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรม 

ในภาษาอังกฤษ  

Sociocultural Context of English  

3(3-0-6) 

HEN413 การเตรียมเพ่ือสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  

Preparation for English Proficiency Tests 

3(2-2-5) 

HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 

English in Ceremonies and Events 

3(2-2-5) 

HEN450 การละครตะวันตก 

Western Drama 

3(3-0-6) 

HEN451 ร้อยแก้ว 

Prose 

3(3-0-6) 

HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์ 

Shakespeare’s Literary Works 

3(3-0-6) 

HEN496 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัฒนธรรมไทยศึกษา 

English for Thai Cultural Studies 

3(3-0-6) 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 

Varieties in Contemporary English 

3(3-0-6) 

HEN498 การศึกษาอิสระ 

Independent Studies 

3(250) 
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รหัส ชื่อวิชา Ĭ&Ī+Į+Ļ'Ȯ

   

HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 

Study Visit in English Speaking Countries 

  3(250) 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 

 

7 

 

หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in English  

HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 6(640) 

 Cooperative Education in English  

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      2(90) 

 Preparation for Professional Experience in English  

HEN476  โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะ 

 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 Special Project for Professional Skill Development      

     2(90) 

HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ      5(450) 

 Professional Experience in English  

HEN477 โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   

Projects for Specific Purposes  

in Professional Skill Development 

    5(450) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
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ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา

ที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

*** ข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำเป็นต้องยุติ

การศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 

90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต *** 

Ȯ

ĝŊŗŀŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĽŅĕŅĺŇĝŅȮȮ

ĳŅļŅœĪĵȮ ĝŊŗŀŏĨŖĴȮ8ȮȮȮȮȮŀĬŋĮĶŇĠĠŅĻŇĸĮĻŅĽĨĶśȮ&ĳŅļŅŀńĚĔķļ'Ȯ

Ȯ ĝŊŗŀĵŗŀȮȮ8ȮȮȮȮȮŀ,ĻĻ,Ȯ&ĳŅļŅŀńĚĔķļ'ȮȮ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ȮĝŊŗŀŏĨŖĴȮ8ȮȮȮȮ?qqmag_rcȮBcepccȮmdȮ?prqȮ&Clejgqf'Ȯ

Ȯ ĝŊŗŀĵŗŀȮȮ8ȮȮȮȮȮ?,?,Ȯ&Clejgqf'Ȯ

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 

 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

 

HEN  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 

VGE  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 3(3-0-6) 

(วิชาบังคับ) HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 
 

HEN123 

   

HEN140 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สากล                         

การเขียนตามรูปแบบ 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 

 

 

 

 

 

 

 



21 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ TECVVVȮ ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ 4Ȯ
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HEN200 
HEN132 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 HEN242 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HEN284 
 

ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต  18 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ TECVVVȮ ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ 4Ȯ
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 
HEN206 

HEN341 

 HEN361 
 HEN351 

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 
การเขียนความเรียง 

การแปลเบื้องต้น 
วรรณคดีเบื้องต้น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ TECVVVȮ ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ 2Ȯ

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HEN204 
HEN230 
HEN444 
HEN354 

วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ 
การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 
เขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน             

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)    

รวมหน่วยกิต 19 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาบังคับ) 

HEN362 

HEN205  

HEN355 

 

HEN445 

การแปลเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

วากยสัมพันธ์อังกฤษ 

งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษ 

และอเมริกัน 

การเขียนเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5) 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
HEN356 วรรณกรรมโลก                                            3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 
HEN498 การศึกษาอิสระ   3(250) 

   

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 
HEN474 

 
HEN472 

การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

1(45) 
 
 

2(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 13 หรือ 14 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 
HEN475 

 
HEN473 

สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ  
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

6(640)  
 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN111  ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 3(3-0-6) 

   Current  English Grammar 1  

การศึกษาไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้จริงในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบทาง

ไวยากรณ์ ได้แก่ เพศ พจน์ บุรุษ กาล และการณ์ลักษณะ และวาจก 

Current use of English grammar focusing on grammar components such 

as genders, numbers, persons, tenses, and voice 

 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน  2 3(3-0-6) 

  Current  English Grammar 2  

                    รายวิชาบังคับก่อน : HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 

  การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน โดยเน้นโครงสร้างของประโยคและ 

การเรียบเรียงคำเป็นประโยค รูปแบบประโยค ชนิดของประโยค การศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียง

ประโยคที่ถูกต้องในบริบทเพ่ือการสื่อสาร 

                    Analytical study of current English grammar focusing on sentence 

strucutres and word order; sentence patterns; sentence types; simple, compound ,and 

complex sentences to enhance syntactic accuracy in communicative contexts 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic English Listening and Speaking    

การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการใช้บทสนทนา
การแสดงบทบาทสมมติ การสนทนาอย่างเป็นทางการที่ต่อเนื่องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้งการใช้ภาษาในเหตุการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการใช้เกมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

Practice of listening and speaking English for communication, with  
emphasis on use of dialogues, role-plays ,and extended discourses appropriate to 
everyday functional situations, including formal and informal events, as well as use of 
communicative games and activites 
 
HEN123  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                        3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking for International Communication 
การฝึกปฏิบัติฟังและพูดภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น  โดย

เน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึน 
                    Practice of listening and speaking English at a higher level and in more 
formal situations with emphasis on developing communicative skills in various social 
and cultural contexts 
 
HEN130         การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                   3(3-0-6) 
  Basic English Reading  
                    การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านเบื้องต้น โดยเน้นการหาความหมาย โดยการตีความ
คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยจากบริบทรอบข้าง รวมทั้งการศึกษากลยุทธ์การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่าน
หาข้อมูล 
                    Study of basic reading strategies through practice of inferring the meanings 
of unfamiliar words and phrases, interpretations of phrases, words, and sentences from 
context clues, references and connective; identifying topics, supporting ideas and 
summaries; practice of speed reading, skimming and reading for details 
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HEN132         การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 3(3-0-6) 

  Intermediate English Reading 

 การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านในระดับที่สูงขึ้น โดยฝึกการวิเคราะห์ และตีความในระดับ

คำ วลี ประโยค การหาหัวข้อ ใจความสำคัญ เนื้อหาสนับสนุน และบทสรุป รวมทั้งการศึกษากลยุทธ์

การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่านหาข้อมูลจากบทอ่านที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

                    Study of intermediate-level reading strategies through practice of  

analyzing and interpretating of phrases, words, and sentence; identification of topics, 

supporting ideas and summaries, as well as reading speed, skimming and reading for 

details from complex textbooks 

 

HEN140        การเขียนตามรูปแบบ                                                           3(3-0-6) 

                   Controlled and Formulaic Writing 

                    การฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยเน้นการเขียนส่งข้อความ 

การเขียนไปรษณียบัตร การเขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนจดหมายเชิญ การเขียนตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ การเขียน

ตอบข้อความโฆษณา การเขียนเพ่ือสมัครงาน การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายละเอียด 

ลงในแบบฟอร์ม 

                   Practical study of written English for everyday communication focusing 

on the basic features of formal and informal writing messages, postcards, personal 

letters, e-mails, letters of invitation, polite refusals, replies to advertisements and job 

applications, note-taking and form filling 
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HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Business English 

การศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้ง

การศึกษาค าศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ 

  Study of business English with emphasis on inter-office communication, 

including business terminology and expressions 

HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                                       3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 

การศึกษาแนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย

สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยค า อรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์  

  Study of basic concepts of English language linguistics: phonetics, 

phonology, morphology, semantics ,and syntax 

HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English  Phonetics and Phonology 

การศึกษากระบวนการออกสียง และการจัดระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 

กลไกการออกเสี ยง หลักการออกเสี ยง และการพิจารณาสัทลั กษณ์ที่ มี ความส าคัญต่ อ 

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

  Study of pronunciation process and sound systems of the English 

language:  mechanisms of speech sound production, English pronunciation and 

consideration the important features to English pronunciation  
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HEN204 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 English Morphology 

                    วิเคราะห์องค์ประกอบของคำในภาษาอังกฤษ และระบุที่มาและความหมายของคำ 

                    Analysis of English word formation, elements of words, and minimal 

units of meanings 

 

HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ                                                        3(3-0-6) 

  English  Syntax  

                     การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของหน่วยต่าง  ๆ  

ในประโยคภาษาอังกฤษตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

                     Analysis of basic sentence structures and relational grammar in English 

language elements, based on principles of English syntax 

 

HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

  English for Presentation  

การฝึกปฏิบัติในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบต่าง  ๆ  โดยเน้น

การนำเสนองานวิชาการผ่านสื่อประสมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า การตอบคำถามแบบฉับพลัน และการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสม  

กับบริบทและวัฒนธรรม 

Practice of presentation in English various styles with emphasis on 

academic presentations using various multi-media; practice of problem solving skills, 

prompt answering, and giving creative opinions which are suitable to contexts and 

cultures 
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HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) 

  Upper-intermediate English Reading  

  การศึกษาทักษะการอ่านที่จำเป็นในระดับสูง เพ่ิมเติมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ือพัฒนา

ความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการคิด ความเข้าใจ ทักษะการอนุมานและการคิดเชิงวิจารณ์ในบ ทอ่าน 

ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

                     Study of advanced-level reading skills using more complicated strategies 

than the intermediate-level for developing vocabulary, thinking skills, understanding 

skills, inferencing skills, and critical-thinking skills in various and complicated contents 

 

HEN242 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 

 Paragraph Writing    

  การศึกษาองค์ประกอบของอนุเฉท ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การเชื่อมโยงความ 

การเกาะเกี่ยวความ และเอกภาพ ในการเขียนอนุเฉทในรูปแบบต่าง ๆ  

                     Study of paragraph compositions, grammar, sentence structures, 

cohesion, coherence, and unity for writing different types of paragraphs 

 

HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 2(90) 

  Skill Development through English Camp  

 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่อิสระและผ่อนคลาย

การฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และกับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ธรรมชาติ

โดยใช้เกมและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนา  

ความตระหนักในด้านวัฒนธรรม 

 Language development outside the classroom in a free and relaxing 

atmosphere; practice of using English with native and non-native speakers in a natural 

setting through games and activities to enhance English proficiency and develop 

cultural awareness 
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HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 3(3-0-6) 

 Practical English in Hotel Work 

การฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ 

Practice of English listening, speaking, reading ,and writing for 

communication in various hotel situations   

 

HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  3(3-0-6) 

  English in Hospitality Work  

  การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ   

เช่น ร้านอาหาร สถานบริการความงามและสุขภาพ และการนำเที่ยวตามชุมชน 

                     Study in using English in hospitality work and tourism businesses for,  

e.g. restaurants, healthcare and salons and tourism in communities 

 

HEN282 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  English for Business Communication  

  การศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจนานาชาติ โดยเน้นการค้าขายภายในประเทศ  และ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อธุรกิจในหลากหลายประเภท และหลากหลายสถานการณ์ 

                     Study and analysis of international business with emphasis on domestic 

and international trade including business transactions in various fields and situations 
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HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  English in Tourism Business  

 การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวในสถานที่  

เชิงประวัติศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ การจัดการการเดินทาง 

                     Use of English in domestic tourism industry, particularly in historical  

sites; use of English for international tourism, travelling, and travel management 

 

HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 3(3-0-6) 

  English for Marketing and Banking 1  

  การฝึกปฏิบัติการใช้บทสนทนาและงานเขียนซึ่งได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง

บทความทางธุรกิจ การศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการธนาคาร 

                        Practice of English language use through both spoken materials and 

written texts from a variety of sources; current terminology and expressions related to 

marketing and banking 

 

HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 1 3(3-0-6) 

  English for Secretary and Office Work 1  

  การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้สำหรับงานสำนักงาน

ทั่วไป โดยเน้นทักษะทั้งสี่ และความเข้าใจในการกล่าวและเขียนรายงาน 

                     Study and practice of using texts representing both spoken and written 

English for general office work with emphasis on the four skills and comprehension  

in producing both oral and written reports 
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HEN305 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Semantics 

  การศึกษาระบบความหมาย ความสัมพันธ์ทางความหมายในระดับคำ วลี และประโยค 

และการวิเคราะห์ความหมายของคำจากบริบท 

                     Study of semantic systems at word, phrase, and sentence level; 

analysis of meanings based on contexts 

 

HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง    3(2-2-5) 

Upper-Intermediate English Listening and Speaking  

การฟังและพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่พูดภาษา

ต่างกัน  โดยใช้รูปแบบภาษาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การจับใจความสำคัญ การตีความ การอภิปรายประเด็น

ต่าง ๆ ที่เป็นทางการ การพูดในที่สาธารณะ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดฉับพลัน 

                   English listening and speaking as a lingua-franca to communicate  

with people from different language by using more complex language forms in finding 

main ideas, interpretating, and discussing issues in such a formal form as public 

speaking, e.g. giving speech and impromptu speaking 

 

HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Spoken English in  Business Situations  

 การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดกึ่งทางการในการติดต่อทางธุรกิจระหว่าง  

นักธุรกิจ โดยรวมถึงการวิเคราะห์ ภาษาพูดที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ติดต่อทางธุรกิจ และ

การสัมภาษณ์ 

                      Study and practice of semi-formal spoken English in business situations 

among business persons, including analyzing the language used in telephone  

conversations for business situations and interview situations 
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HEN341 การเขียนความเรียง   3(3-0-6) 

  Essay Writing  

การศึกษารูปแบบการเขียนและกลยุทธ์ในการเขียนความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนอธิบาย การเขียนโน้มน้าว การวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน การเขียนรายงาน

การศึกษาค้นคว้า โดยเน้นการรวบรวมความคิด ความต่อเนื่องของข้อความและการเขียนแสดงความคิด

ได้อย่างมีเหตุผล 

Study of stylistic features and strategies of essay writing including 

narrative, descriptive, and persuasive essays, as well as research reports with emphasis 

on organizing ideas, discourse features and logical flow of thoughts.  

 

HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น                                                          3(3-0-6) 

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ Introduction to Literature 

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและรูปแบบของวรรณคดี การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในวรรณคดี การวิเคราะห์และวิจารณ์บทกวีนิพนธ์ บันเทิงคดีร้อยแก้ว และบทละครที่เลือกสรรมาเป็น

ตัวอย่าง 

                     Introduction to literary language and forms; studying the literary elements 

in order to make critical analysis of selected poems, prose, fictions, and dramas    

 

HEN352        ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก                                                  3(3-0-6)                                     

Background of Western Literature 

                    การศึกษาเร ื ่องราวในเทวตำนานกรีก -โรมันและคัมภ ีร ์ไบเบ ิล ที ่ม ีอ ิทธ ิพล 

ต่อความเข้าใจวรรณคดีตะวันตก     

                    Study of classical Greek-Roman Mythology and the Bible, which have 

influence on understanding Western literature 

 

 



34 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN354        วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                                                3(3-0-6) 

Children’s and Young Adult Literature 

การสำรวจวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทต่าง ๆ มุ่งเน้นการศึกษาการนำเสนอ

ภาพแทนของเด็กและเยาวชนจากกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย                 

Survey of various types of children’s and young adult literature with   

emphasis on the representations of youths from culturally diverse groups      

 

HEN355        งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                          3(3-0-6)                                

Masterpieces of English and American Literature 

การศึกษางานเขียนชิ้นเอกของนักเขียนคนสำคัญในบางยุคสมัย รวมถึงอิทธิพล 

ของประวัติศาสตร์ สังคม และแนวคิดต่าง ๆ ที่มีต่องานเขียนในยุคนั้น ๆ  

                     Study of distinguished works of major writers as well as the influences 

of history, society, and philosophical concepts on the literary works of some periods  

 

HEN356        วรรณกรรมโลก                                                                3(3-0-6) 

World Literature  

                   การศึกษาวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการศึกษา

ลักษณะที่โดดเด่นของตัววรรณกรรม ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง 

                   Study of representative works of world literature written in or translated to 

English, their distinguished characteristics, cultural  background, and the social contexts 
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HEN357         กวีนิพนธ์                                                                      3(3-0-6)                                                 

                    Poetry 

                    การศึกษากวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ คือ ลำนำนิทาน บทร้อยกรอง สรรเสริญ คีตกานท์ 

บทร้อยกรองกำสรด และซอนเนต การใช้ภาษา ภาพพจน์ การ วิจักษ์และวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์  

ที่เลือกสรรมาเป็นตัวอย่าง 

                    Study of the different genres of poetry: ballad, ode, lyric, elegy, and 

sonnet with emphasis on figurative languages, appreciation, and analysis of selected 

works 

 

HEN358 วรรณกรรมกับสังคม                                                    3(3-0-6) 

                   Literature and Society 

                      การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม การเมือง  และ

วัฒนธรรม วรรณกรรมในฐานะเป็นสื่อกลางสะท้อนความคิดของนักเขียน  สังคมในฐานะที่มีอิทธิพล 

ต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียน 

                      Analysis of literature in relation to social, political, and cultural aspects; 

literature as a medium reflecting writers’ thought; society influencing the creation of 

literary works; the role of writers as social guides 

 

HEN361 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 

  Introduction to Translation  

การศึกษาหลักการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ กลวิธีการแปล ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา

ในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่

ระดับคำ วลี ประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้า 

Study of linguistics-based translation principles, strategies, problems, and 

solutions to transferring meanings from English into Thai and Thai into English at word, 

phrase, sentence, and paragraph levels 
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HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 Translation for Specific Purposes  

                     การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักการแปล กลวิธีการแปล ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา 

ในการแปลงานเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทย 

เป็นภาษาอังกฤษ 

                     Study of special features, principles, strategies, problems, and solutions 

to translating written texts for specific purposes from English into Thai and Thai into 

English 

 

HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ    3(3-0-6) 

 English in Media 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ ลีลาการเขียน ลักษณะสำคัญ 

ในการใช้คำและรูปประโยคจากสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

โฆษณา บทความออนไลน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

Practice of English skills through stylistic rules and important features   

in using words and sentence patterns from a variety of current media including 

newspapers, online articles, the radio, television, and social media 

 

HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 3(2-2-5) 

  English Learning through Plays  

   การฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การพูดสนทนา การตีความตัวบท   

ผ่านการแสดงละครสั้นและละครเวที 

                     Language training through acting in dialoguges, improvisation skits and 

plays 

 

 



37 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2                         3(3-0-6) 

  English for Marketing and Banking 2 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN287  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการ   

                    ธนาคาร 1 

 การศึกษาการอ่านบทความในด้านการตลาด การธนาคาร โดยใช้บทความในวารสาร

และบทความธุรกิจ ความคุ ้นเคยกับการใช้คำศัพท์เฉพาะในทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ 

ในด้านการธนาคาร การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจโอนเงินทุน การเขียนตราสารเครดิต การเขียนสอบถาม

รายการจำนวนเงินในบัญชีหนี้สิน การเขียนเอกสารแสดงรายการธุรกรรม 

                     Study of articles on topics related to marketing and banking, usually 

from journals and business articles; familiarization with specialized business terminology; 

writing of business letters on banking-related topic, e.g. transfer of funds, opening of 

letters of credit, responding to enquiries about debits and statements of accounts 

 

HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)

  Social and Cultural Background  

                     of Native English-Speaking Countries 

 การศึกษาพื ้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ โดยเน้นความแตกต่างในด้านค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในสังคมของเจ้าของภาษาอังกฤษและของไทย 

Study of historical, religious, political, social, and cultural backgrouds 

of English-speaking countries with emphasis on the different social and cultural 

values between Thai and English speakers 
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HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน   3(2-2-5) 

  English for Communication in ASEAN Contexts   

  การพัฒนาความคล่องแคล่วในทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในบริบทของอาเซียน 

โดยการใช้การสนทนาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม คุณลักษณะ

พิเศษที่โดดเด่น เหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสถานที่และสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

                     Development of listening and speaking profiency of English in ASEAN 

contexts through conversations on various topics, including geography, history, way of 

life, culture, outstanding characteristics, current events ,and tourist attractions 

 

HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 2                   3(3-0-6) 

  รายวิชาบังคับก่อน : HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ               

                    และงานสำนักงาน 1 

                    English for Secretary and Office Work 2 

                    Preriquisite: HEN293 English for Secretary and Office Work 1 

การศึกษาและฝึกปฏิบัติโดยใช้บทความที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนในงานสำนักงาน

ทั่วไปโดยเน้นสถานการณ์ท่ียากขึ้น การฝึกสถานการณ์จำลองในการสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ซื้อและลูกค้าประจำหรือระหว่างเจ้านายกับเลขานุการ การเขียนรายงานสั้น ๆ การเขียนสรุป 

การเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายทางการ การเขียนจากบันทึกและจากแถบบันทึกเสียง

การประชุม โดยเน้นความถูกต้องและการเรียบเรียงเสนอรายงาน 

Further study and practice of using texts representing spoken and written 

Englisg for general office work, but in more complex situations; telephone simulations; 

interactions between customers and clients or bosses and secretaties; writing of short 

reports, summaries, minutes, formal letters as well as writing from notes and audio 

recording with attention to accuracy and presentation 
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HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

  English Pragmatics 

ศึกษาหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์พ้ืนฐาน การตีความทางข้อความภาษาอังกฤษจากบริบท 

และโครงสร้างของบทสนทนา 

 Study of basic English pragmatics, interpretation of utterrances from 

contexts and conversation structures 

 

HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

                     English Phonology 

                      การศึกษาการจัดระบบเสียงภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากสัทลักษณ์ของเสียง 

และกฎการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในระดับคำ 

                      Study of sound systems of the English language based on phonetic 

features and phonological rules at a word level 

 

HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ        3(3-0-6)  

  Sociocultural Context of English 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ได้แก่ ตัวแปรของภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิธภาษาต่าง ๆ 

Study of English use influenced by various aspects of society and 

culture: social and cultural variables that lead to different linguistic varieties 

 

HEN413   การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

    Preparation for English Proficiency Tests 

  การเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ 

ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน 

                     Preparation for taking a variety of current English proficiency tests 
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HEN426         ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

English in Ceremonies and Events 

การศึกษาหลักการพูดและวิธ ีการพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ  

อย่าง เป ็นทางการและไม่เป็นทางการต่อหน้าประชุมชนในพิธ ีการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  

เช่น การกล่าวต้อนรับ การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวแสดงความเสียใจ ความอาลัย  

การกล่าวเปิดและปิดงาน และการเป็นพิธีกร 

                      Study of developing speaking skills and principles of delivering formal 

and informal speeches in ceremonies and events; for instance, a welcome speech, a 

congratulatory speech, a tribute speech, an eulogy speech, and a speech for opening 

or closing ceremonies, as well as, how to be a master of ceremonies 

 

HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Writing 

  การศึกษารูปแบบการเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติวิธีการในการเขียน

โดยใช้จินตนาการสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           

                     Study of creative writing and practice of imaginative writing techniques 

through various types of writing pieces that reflect creativity 

 

HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 

  Academic Writing  

 การศึกษาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และวิธีการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การเขียนรายงาน

เป็นรายบุคคล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

                    Study of principles and techniques of academic writing, e.g. individual 

reports and research reports with emphasis on logical and systematic presentation of 

ideas 
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HEN450          การละครตะวันตก                                                          3(3-0-6)                                            

                     Western Drama 

                      การศึกษาพัฒนาการของละครตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยศตวรรษที่ 20  

การอ่านและวิเคราะห์บทละครที่เลือกสรรมาเป็นตัวอย่างของบางยุคสมัย 

                    Study of development of Western drama from the ancient Greek period 

to the 20th century; reading and analysis of selected plays from some periods 

 

HEN451          ร้อยแก้ว                                                                      3(3-0-6)                                                  

                     Prose 

                    การศึกษางานเขียนร้อยแก้วทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ และท่วงทำนองเขียน  

การอ่านงานเขียนบางตอนจากนวนิยายเรื่องเอก สุนทรพจน์ ความเรียง และงานเขียนที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง 

                    Study of prose in terms of content, forms, and styles through  extracts 

from major novels, speeches, essays, and other nonfictions 

 

HEN458         วรรณกรรมของเช็กสเปียร์                                                3(3-0-6) 

                    Shakespeare’s Literary Works 

การสำรวจและศึกษางานประพันธ์ของเช็กสเปียร์ทั้งบทละครโศกนาฏกรรมบถละคร

สุขนาฏกรรม บทละครประวัติศาสตร์ และกวีนิพนธ์ รวมทั้งภูมิหลังของยุคสมัยและโรงละคร  

สมัยอลิซาบีธัน 

Survey and study of Shakespeare’s works: tragedy, comedy, historical 

drama, and his non-dramatic poetry including backgrounds of the period and the 

Elizabethan Theatre 
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HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

  Translation for Careers  

 การฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความสะดวกในการแปลงาน

เขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

Practice of applying technology to facilitating translation of different text 

types from English into Thai and Thai into English 

 

HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) 

  Preparation for Professional Experience in English  

                     การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นต่อการทำงานและการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ในองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

                     Preparation of skills needed for working in government, state enterprise, 

and private sectors where English is used 

 

HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ                              5(450)                         

 Professional Experience in English 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                    ภาษาอังกฤษ         หรือ 

                           HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึก    

                     ประสบการณ์วิชาชีพ 

                     การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

ของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และเอกชน  

                     Practice of English language use and skills needed for working in 

government, private, and state enterprise sectors where English is used 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ   1(45) 

  Preparation for Cooperative Education in English  

  เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษการปฐมนิเทศ 

การอบรมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพและจำเป็นต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

                     Preparation for cooperative education in English, including orientation 

and training essential for professional skill development and future careers 

 

HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ                                                  6(640) 

 Cooperative Education in English 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษา 

                    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

                 ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 

                     Actual practice of cooperative education in English in the private and/or 

public sectors where English is used with an aim to develop the students’ professional 

skills 

 

HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      2(90) 

 Special Project for Professional Skill Development  

 การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการอบรม หรือสัมมนา 

รวมทั้งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสายงาน

ที่เก่ียวข้องกับภาษาและการสื่อสาร 

Preparation in Professional Experience by trainings, seminars, and self-

study with emphasis on developing essential skills in professions which related to 

English or Communication 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN477 โครงการพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  5(450)                         

 Projects for Specific Purposes in Professional Skill Development 

 รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                    ภาษาอังกฤษ         หรือ 

                           HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในการฝึก    

                     ประสบการณ์วิชาชีพ 

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĔŅĶŀĭĶĴȮľĶŊŀĽńĴĴĬŅľńĺĕŘŀıŇŏĻļĨŅĴėĺŅĴĽĬŒěĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĪň ŗŏĔň ŗĵĺĕŘŀĚȮ

ĔńĭĔŅĶıńĥĬŅĪńĔļŃĪňŗěņŏĮŖĬŒĬĔŅĶĮĶŃĔŀĭŀŅĝňıȮĶĺĴĪńŘĚȮĻŉĔļŅėŘĬėĺŘŅŀĚėśėĺŅĴĶŌŘħŘĺĵĨĬŏŀĚȮ

ŐĸŃěńħĪņőėĶĚĚŅĬŒĬĮĶŃŏħŖĬĪňŗĨĬŏŀĚĽĬŒěȮőħĵĴŋŗĚŏĬŘĬıńĥĬŅĪńĔļŃĪňŗěņŏĮŖĬĽņľĶńĭĔŅĶĮĶŃĔŀĭ

ŀŅĝňıŒĬĽŅĵĚŅĬĪňŗŏĔňŗĵĺĕŘŀĚĔńĭĳŅļŅŐĸŃĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮRp_glgleqȮ mpȮ qckgl_pqȮ dmpȮ qncagdgaȮ nspnmqcqȮ _aampbgleȮ rmȮ qrsbclrqŲȮ

glrcpcqrqȮmlȮbctcjmngleȮcqqclrg_jȮqigjjqȮglȮnpmdcqqgmlqȮ*_lbȮqcjd+qrsbwȮnpmhcarqȮglȮqncagdgaȮ

nspnmqcqȮugrfȮcknf_qgqȮmlȮbctcjmngleȮcqqclrg_jȮqigjjqȮglȮnpmdcqqgmlqȮufgafȮ_pcȮpcj_rcbȮ

rmȮClejgqfȮ_lbȮamkkslga_rgmlȮ

 

HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา                                  3(3-0-6) 

                  English for Thai Cultural Studies 

                  การศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและ

วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงค่านิยมและความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 

                     Study of English concerning  history, religion, art, music, language and 

literature, customs and traditions values and beliefs, which are the base of Thai culture 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 3(3-0-6) 

  Varieties in Contemporary English 

  การศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษ  

ที่ใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และประเทศที่ไม่ใช้ภาษาแม่  

โดยเน้นภาษาที่ใช้เฉพาะในการสนทนาและภาษาที่เป็นสำนวนซึ่งสามารถพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์  

ที่เป็นวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์  

                    Comparison and contrast of everyday English between English and non-

English speaking countries with emphasis on colloquial phrases and local idioms found 

in contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, and social 

media 

 

HEN498 การศึกษาอิสระ 3(250) 

  Independent Studies  

  การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขียนรายงานการวิจัย และการฝึกทักษะในการเขียน 

รวมทั้งการต้ังหัวข้องานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย การสรุปย่อข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ  

จากบทความ จากวารสารและจากหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ 

การแจกแบบสอบถาม การเสนอผลงานการวิจัยทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

                     Study of basic research principles and skills including formulating research 

topics, drafting a research proposal, summarizing information from textbooks, journals, 

magazines and newspapers, collecting data from interviews and questionnaires, and 

presentating research findings individually or groups 
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รหัส        คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

HEN499   การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ                    3(250) 

                     Study Visit in  English  Speaking  Countries  

  การจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปอยู่ในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ  โดย

เน้นการเข้าไปเรียนในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ในประเทศเหล่านั้น 

                     Study visit providing students with experience in an English-speaking 

country focusing on attending English classes and cultural activites at a college or 

university 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.2  ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปีที่

จบ 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห)์ 

2565 2566 2567 2568 

1 น.ส.บุษบา  

แฝงสาเคน 

 

อาจารย ์

 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

2557 

 

2554 

 

12 12 12 12 

2 น.ส.รุ่งอรณุ  

วณิชธนะชากร 

 

อาจารย ์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ

ธุรกิจและอตุสาหกรรม) 

 

 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

สถาบัน

เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

2549 

 

 

 

2545 

12 12 12 12 

3 นายปวิช  

เรียงศิร ิ

อาจารย ์

 

ศศ.ม. (การแปลภาษา

อังกฤษและไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร 

2557 

 

2552 

12 12 12 12 

4 น.ส.วรลักษณ์  

วีระยุทธ 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 

เกียรตินยิมอันดับ 2    

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2556 

 

2549 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 12 

5 นางสาวสุคนธา  

ฟูสุวรรณ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เพื่อการสื่อสารนานาชาติ) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ 

มหาวิทยาลยั      

ศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวิทยาลยั        

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2560 

 

2552 

 

12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห)์ 

2565 2566 2567   2568 

1 น.ส.บุษบา  

แฝงสาเคน 

 

อาจารย ์

 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

2557 

 

2554 

 

12 12 12 12 

2 น.ส.รุ่งอรณุ  

วณิชธนะชากร 

 

อาจารย ์  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ

ธุรกิจและอตุสาหกรรม) 

 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

2549 

 

 

2545 

12 12 12 12 

3 นายปวิช  

เรียงศิร ิ

อาจารย ์

 

ศศ.ม. (การแปลภาษา

อังกฤษและไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร 

2557 

 

2552 

12 12 12 12 

4 น.ส.วรลักษณ์  

วีระยุทธ 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

ศศ.ม. 

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ศศ.บ. 

(ภาษาเพื่ออาชีพ) 

เกียรตินยิมอันดับ 2    

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2556 

 

2549 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 12 

5 นางสาวสุคนธา  

ฟูสุวรรณ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ) 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลยั       

ศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวิทยาลยั         

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2560 

 

2552 

 

12 12 12 12 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง  ดังนั้น

หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับหรือให้มีแผนการเรียน

สำหรับนักศึกษาที ่ต ้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เว้นแต่กรณีที ่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาได้  

ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาภาษาอังกฤษแทน 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

2)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ  

4.1.2  ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 

2)  มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชา หรือ

ศาสตร์ของตนได้ถูกต้อง 

3) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ำเสมอ 

2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ 

ของตนเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

กับบทบาทและสถารการณ์ 

2)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
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3) สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ  

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.1.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถเลือกใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าความรู้         

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น 

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

3)  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 

4.2  ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4  

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อกำหนดเป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา HEN498 การศึกษาอิสระ อันเป็นการศึกษา 

หลักเบื้องต้นของการเขียนรายงานการวิจัย ที่นักศึกษาต้องทำวิจัยตามโจทย์ที่สนใจเป็นรายบุคคล 

หรือรายกลุ่ม และนำเสนอผลงานในรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชากำหนด 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ  

          การทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม  การสำรวจ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน การศึกษาความเป็นไปได้ 

ในการจัดทำการวิจัย การกำหนดหัวข้อที่จะทำเป็นวิจัยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาศักยภาพ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขียนรายงานการวิจัย 

และการฝึกทักษะในการเขียน รวมทั้งการเลือกหัวข้องานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย การสรุปย่อข้อมูล

ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือจากบทความ จากวารสารและจากหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูล  

จากการสัมภาษณ์ และการแจกแบบสอบถาม การเสนอผลงานการวิจ ัยทั ้งแบบรายบ ุคคล 

และรายกลุ่ม 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษาสามารถจัดทำงานวิจัย หรือ เขียนรายงาน หรือ นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3  ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 3  

5.4  จำนวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

 มีการกำหนดชั่วโมงในการบรรยาย การจัดทำวิจัย การให้คำปรึกษา การเขียนรายงาน  

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ อีกท้ังมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา  

5.6  กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย ที่ประเมินผลจากรายงานการวิจัยหรือการนำเสนอ

งานวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 

ที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.2  มีความพอเพียง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 การเรียนรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม 

1)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

2)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

              3)  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของคุณธรรมและจริยธรรม 

2)  มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่มให้นักศึกษานำเสนอ 

3)  อาจารย์สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ  

4)  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  สังเกตพฤติกรรม 

2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

3)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

4)  นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

5)  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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 2.2 ความรู้ 

 2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1)  มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 

 2)  มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชา  

หรือศาสตร์ของตนได้ถูกต้อง 

3) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระดับสากลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1)  ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productivity-Based-Learning) เน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน องค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ 

ผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ผ่านการสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 

3)  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

4) จัดโครงการและกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพ่ือให้นักศกึษาได้บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษ

กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1)  สังเกตพฤติกรรม 

2)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

3)  นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

4)  ประเมินจากการนำเสนอ   

5)  ประเมินผลจากการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

6)  การสอบปฏิบัติ 

7)  การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

           1)  สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ำเสมอ 
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         2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์  

ของตนเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

         2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2)  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

3)  การมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

ในการแก้ไขปัญหา 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

5)  สอนแบบตั้งคำถาม 

6)  ใช้สื่อการเรียนการสอน 

7)  ให้ผู้เรียนนำเสนอ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม 

2)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

3)  นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

4)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 

5)  ประเมินจากการนำเสนอ 

6)  การสอบปฏิบัติ 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

กับบทบาทและสถานการณ์ 

2)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ 

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

1)  ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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2)  สอนแบบตั้งคำถาม 

3)  ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4)  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มซึ่งให้นักศึกษาแสดงบทบาทภาวะผู้นำ 

5)  การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

6)  ให้ผู้เรียนนำเสนอ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ          

ความรับผิดชอบ 

1)  สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม 

2)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

3)  นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

4)  ประเมินความสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

5)  ประเมินการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ 

6)  ประเมินจากการนำเสนอ 

7)  การสอบปฏิบัติ 

 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2)  มอบหมายงานกลุ่มให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

3)  การมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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4)  มอบหมายให้ทำโครงงาน หรือการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่ต้องวิเคราะห์ โดยใช้ทักษะทางสถิติและคณิตศาสตร์  

5)  ให้ผู้เรียนนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร     

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม 

2)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

3)  นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

4)  ประเมินจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5)  ประเมินจากความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สถิติและคณิตศาสตร์ 

6)  ประเมินจากความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

7)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    

     (Curriculum Mapping)   
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)

   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

1. HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบนั 1     

2. HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบนั  2     

3. HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น     

4. HEN123 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล      

5. HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบือ้งต้น     

6. HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง     

7. HEN140 การเขียนตามรปูแบบ     

8. HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น      
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

9. HEN200 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น     

10. HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ     

11. HEN204 วิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ     

12. HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ     

13. HEN224 การน าเสนองานภาษาองักฤษ       

14. HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง     

15. HEN242 การเขียนอนุเฉท     

16. HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ       

17. HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม        

18. HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ        

19. HEN282 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

20. HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว              

21. HEN287 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด              

22. HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ  

และงานสำนักงาน 1 
             

23. HEN305 อรรถศาสตร ์              

24. HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง              

25. HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ              

26. HEN341 การเขียนความเรยีง              

27. HEN351 วรรณคดเีบื้องต้น                                                                        

28. HEN352 ภูมิหลังวรรณคดตีะวันตก              

29. HEN354 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

30. HEN355 งานเขียนช้ินเอกในวรรณคดีอังกฤษ 

และอเมริกัน                             
31. HEN356 วรรณกรรมโลก                                                         

32. HEN357 กวีนิพนธ ์              

33. HEN358 วรรณกรรมกับสังคม                                

34. HEN361 การแปลเบื้องต้น              

35. HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ              

36. HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ              

37. HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผา่นการแสดง              

38. HEN388 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 

และการธนาคาร 2    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

39. HEN389 พ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศ

เจ้าของภาษาอังกฤษ              
40. HEN392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ในบริบทของอาเซียน 
             

41. HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 

และงานสำนักงาน 2 
             

42. HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร ์              

43. HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ              

44. HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคม 

และวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

45. HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถ 

การใช้ภาษาอังกฤษ              
46. HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ              
47. HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสรา้งสรรค ์              

48. HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ              

49. HEN450 การละครตะวันตก              

50. HEN451 ร้อยแก้ว              

51. HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปยีร์                                                             

52. HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ              

53. HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

54. HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาภาษาอังกฤษ              

55. HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาวชิาภาษาอังกฤษ              

56. HEN475 สหกิจศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ              

57. HEN476 โครงการพเิศษเพื่อพัฒนาทักษะ 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
             

58. HEN477 โครงการพเิศษเพื่อวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
             

59. HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา              

60. HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย              

61. HEN498 การศึกษาอิสระ              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

62. HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศ 

ที่พูดภาษาอังกฤษ 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

 การวัดผลและการสำเร ็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที ่ 4) 

พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

 กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ       

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

สามารถทำได ้ โดยม ี ระบบประก ันค ุณภาพภายในมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  ในด้าน 

ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิต  

ในการประกอบการงานอาชีพ 

2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ

ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีท่ี 5  

3)  การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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4)  การประเมินจากสถานศึกษาอื ่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื ่อมีโอกาส 

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ  ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ

เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเ ศษ 

ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม  

และประเทศชาติ  จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 

0,1ȮėĺŅĴėŅħľĺńĚĕŀĚįĸĸńıīśĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŏĴŊŗŀĽŇŘĬĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยสามารถจับประเด็นหลักและโต้ตอบ 

เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจได้ 

2 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ อ่านและออกเสียงสัทอักษร        

วิเคราะห์โครงสร้างของคำ วลี และประโยคในภาษาอังกฤษ อธิบายองค์ประกอบ  

ทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษและใช้ศัพท์ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง สามารถแปล

ประโยคและตัวบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 

3 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในเชิงโต้แย้ง ใช้สัทอักษรในการถ่ายเสียง    

วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน สามารถอธิบาย

ลักษณะงานประพันธ์ วัฒนธรรม และสังคมในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันสมัยต่าง ๆ  

สามารถแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

4 สามารถแยกประเภทของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ นำเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

เขียนรายงานเชิงวิจัยตามหลักการเขียนวิจัย นำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้   

ในการเรียนภาษา สามารถวิเคราะห์และเขียนวิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ในงานประพันธ์
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ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
หลากหลายรูปแบบได้ และสามารถแปลตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชาจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเรียนครบ 127 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์  

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2  จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 

1.3  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 

1.4  จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 

1.5  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.6  จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน 

ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ  

ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 

2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.2.4  จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนาหลักสูตร 

 1.1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

2.  บัณฑิต 

 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ 

และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ 

เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบ 

ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 คือ 
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  2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.2  ด้านความรู้ 

  2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

 3.1  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

 3.1.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

      คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา 

ที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการไ ด้ โดยอาจารย์ของคณะ 

ทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกำหนดชั่วโมง 

ให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม 

เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.1.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

    กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในตลาดแรงงานของสังคมมีสูง 

3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ การนำเสนองานและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

 3.3  การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 
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      เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

     1)  มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

    2)  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดำเนินการ 

   3)  มีการประเมินกระบวนการ 

   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

   5)  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

   1)  มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2)  มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการ 

   3)  มีการประเมินกระบวนการ 

   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5)  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

   1)  การคงอยู่ของนักศึกษา 

   2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3)  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย์ 

 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องมีคะแนน
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ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน  

จัด การเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล

เพ่ือเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะฯ ต้องกำหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน

ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ

จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท 

ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา

และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 

 4.2  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

    ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 

    1)  มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

    2)  มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3)  ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

    4)  มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 

    1)  อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    2)  อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    3)  มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 



73 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

    มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 

    1)  การคงอยู่ของอาจารย์ 

    2)  ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  

  5.1  การบริหารหลักสูตร 

   หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทำ

หน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติ

การ ดังต่อไปนี้ 

1)  ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

ในระดับอุดมศึกษา 

2)  กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 

ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

3)  ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

ของหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  

4)  เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

ทำการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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5)  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6)  รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจากอาจารย์  

จัดอาจารย์นิเทศก์ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7)  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2  การบริหารจัดการเรียนการสอน  

5.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

   1)  แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน  

สื ่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่น  ๆ รวมทั้งการติดตามผล 

การเรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

5.2.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   1)  สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค 

และขีดความสามารถของผู้สอน 

   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู ้สอนจัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้นความใฝ่รู ้ของผู้เรียน  

และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 

   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการประเมินผล

ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีสาขาวิชาจัดทำร่างรายงาน ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 

6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วิเคราะห์ผล  

การดำเนินงานหลักสูตรประจำปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์

ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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5.3  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1  จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 

5.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา 

5.3.3  มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5.3.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ทุกภาคการศึกษา 

5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร 

โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  

ของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

บัณฑิตใหม ่ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์

ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

5.4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

    ดำเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1)  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

2)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 

2.1)  มีระบบกลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.2)  มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

2.3)  ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.4)  ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1)  กำหนดผู้สอน 

2)  การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4 

3)  กำกับกระบวนการเรียนการสอน 
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4)  จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

5)  บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2)  นำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

5.3)  ประเมินกระบวนการ 

5.4)  ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

5.5)  ดำเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3  การประเมินผู้เรียน 

ดำเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 

1)  ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2)  ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7)  โดยดำเนินการดังนี้ 

3.1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 

3.2)  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3.3)  ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 

3.4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

3.5)  เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ

ตำรา สื ่อการเร ียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ ว ัสดุครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักศึกษา 
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 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     คณะฯ ม ีความพร ้อมด ้านหน ังส ือ  ตำรา และการส ืบค ้นผ ่ านฐานข ้อม ูลโดย 

มีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึง

ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ 

ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.1.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัยใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 

1 Language Resource Center  1 ห้อง 

2 Activity  Room   1 ห้อง 

3 Sound  Laboratory   1 ห้อง 

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง 

5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ห้อง 

6 หนังสือภาษาอังกฤษ 3,000  เล่ม 

 

6.1.2.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ 

ทีส่นับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีหนังสือ 

ด้านภาษาอังกฤษมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีตำรา 

ที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และ

ตำราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
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หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 

ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะ

ทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่ อ

ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  

6.2  การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

6.2.2  มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

1)  มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 

2)  นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3)  ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 

4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5)  เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA   
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

/, ȮŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶŀĵŗŅĚĬŘŀĵĶŘŀĵĸŃȮ6.ȮĴňĽŗĺĬĶŗĺĴŒĬȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĮĶŃĝŋĴŏıŊŗŀĺŅĚŐįĬȮĨŇħĨŅĴȮŐĸŃĪĭĪĺĬĔŅĶħņŏĬŇĬĚŅĬ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

0, ĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮĨŅĴŐĭĭȮĴėŀ,Ȯ0ȮĪňŗĽŀħėĸŘŀĚĔńĭ

ĔĶŀĭĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇŐľŗĚĝŅĨŇȮľĶŊŀȮĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĽŅĕŅ-

ĽŅĕŅĺŇĝŅȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

1, ĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮŐĸŃĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĳŅėĽĬŅĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

ĨŅĴŐĭĭȮĴėŀ,Ȯ1ȮŐĸŃȮĴėŀ,Ȯ2ȮŀĵŗŅĚĬŘŀĵĔŗŀĬĔŅĶŏĮŇħĽŀĬȮȮȮȮ

ŒĬŐĨŗĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘėĶĭĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

2, ěńħĪņĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮŐĸŃĮĶŃĽĭĔŅĶĦś

ĳŅėĽĬŅĴȮ&ĩŘŅĴň'ȮĨŅĴŐĭĭȮĴėŀ,Ȯ3ȮŐĸŃȮĴėŀ,Ȯ4ȮĳŅĵŒĬȮ1.ȮĺńĬ

ľĸńĚĽŇŘĬĽŋħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗŏĮŇħĽŀĬŒľŘėĶĭĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

3, ěńħĪņĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮĨŅĴŐĭĭȮĴėŀ,Ȯ5Ȯ

ĳŅĵŒĬȮ4.ȮĺńĬȮľĸńĚĽŇŘĬĽŋħĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

4, ĴňĔŅĶĪĺĬĽŀĭįĸĽńĴķĪīŇśĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĨŅĴĴŅĨĶģŅĬįĸĔŅĶ

ŏĶňĵĬĶŌŘȮĪňŗĔņľĬħŒĬȮĴėŀ,Ȯ1ȮŐĸŃȮĴėŀ,Ȯ2Ȯ&ĩŘŅĴň'ȮŀĵŗŅĚĬŘŀĵȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĶŘŀĵĸŃȮ03ȮĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅĪňŗŏĮŇħĽŀĬŒĬŐĨŗĸŃĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

5, ĴňĔŅĶıńĥĬŅ-ĮĶńĭĮĶŋĚĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬȮ

ľĶŊŀĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘěŅĔįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĔŅĶħņŏĬŇĬĚŅĬ

ĪňŗĶŅĵĚŅĬŒĬȮĴėŀ,Ȯ5ȮĮňĪňŗŐĸŘĺȮ Ȯ VȮ VȮ VȮ VȮ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

6, ŀŅěŅĶĵśŒľĴŗȮ&ĩŘŅĴň'ȮĪŋĔėĬȮœħŘĶńĭĔŅĶĮģĴĬŇŏĪĻľĶŊŀėņŐĬŃĬņ

ħŘŅĬĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

7, ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņĪŋĔėĬœħŘĶńĭĔŅĶıńĥĬŅĪŅĚĺŇĝŅĔŅĶȮŐĸŃ-ľĶŊŀ

ĺŇĝŅĝňıȮŀĵŗŅĚĬŘŀĵĮňĸŃľĬŉŗĚėĶńŘĚȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

/., ěņĬĺĬĭŋėĸŅĔĶĽĬńĭĽĬŋĬĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮ&ĩŘŅĴň'ȮœħŘĶńĭĔŅĶıńĥĬŅ

ĺŇĝŅĔŅĶȮŐĸŃ-ľĶŊŀĺŇĝŅĝňıȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ3.ȮĨŗŀĮňȮ VȮ VȮ VȮ VȮ VȮ

//,ȮĶŃħńĭėĺŅĴıŉĚıŀŒěĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĮňĽŋħĪŘŅĵ-ĭńĦĤŇĨŒľĴŗĪňŗĴňĨŗŀ

ėŋĦĳŅıľĸńĔĽŌĨĶȮŏĜĸňŗĵœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,3ȮěŅĔėŃŐĬĬȮ3,.Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ VȮ VȮ

/0,ȮĶŃħńĭėĺŅĴıŉĚıŀŒěĕŀĚįŌŘŒĝŘĭńĦĤŇĨĪňŗĴňĨŗŀĭńĦĤŇĨŒľĴŗȮŏĜĸňŗĵȮ

œĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,3ȮěŅĔėŃŐĬĬŏĨŖĴȮ3,.Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ VȮ
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตรและ/หรือ 

การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

และกำหนดประธานกรรมการประจำหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 

การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 

2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที ่ได้ร ับการแต่งตั้ง  

จากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ

จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)   



 

Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
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Ȯ

 

Ȯ

 
 

Ȯ
Ȯ

ĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0335Ȯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ȯ

Ȯ őħĵĪňŗŏĮŖĬĔŅĶĽĴėĺĶĮĶńĭĮĶŋĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ033/ȮŏıŊ ŗŀŒľŘȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶě ńħĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃĔŅĶĭĶ ŇľŅĶĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶ ŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶ ňŏĮ ŖĬœĮŀĵ ŗŅĚȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮŀŅĻńĵŀņĬŅěĨŅĴėĺŅĴŒĬĴŅĨĶŅȮ/6&0'ȮŐľŗĚıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0325ȮŐĸŃőħĵĴĨŇĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶń ŘĚĪňŗ Ȯ/0-0335ȮŏĴŊ ŗŀĺńĬĪňŗȮ4ȮıķĻěŇĔŅĵĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0335ȮěŉĚŀŀĔĕŘŀĭńĚėńĭœĺŘȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

Ȯ ĕŘŀȮ/ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŏĶňĵĔĺŗŅȮŴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335ŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮ0ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŒľŘŒĝŘĭńĚėńĭĔńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅĨńŘĚŐĨŗĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ/-0336ȮŏĮŖĬĨŘĬœĮȮ

Ȯ ĕŘŀȮ1ȮŒĬĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘȮ

ŴĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĴňĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬľĸńĔĽŌĨĶȮœĴŗĨŗņĔĺŗŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅȮ

ŴĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 



 

Ȯ

 

 

Ȯ

Ŵŀī ŇĔŅĶĭħňŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺ ŗ ŅȮŀī ŇĔŅĶĭħ ňĴľŅĺ ŇĪĵŅĸ ńĵĶŅĝĳ ńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦś ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴėĦŃŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮėĦŃľĶŊŀľĬŗĺĵĚŅĬĪňŗĴňľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĪň ŗĬ ńĔĻŉĔļŅĽńĚĔńħȮĴľŅĺŇ ĪĵŅĸń ĵ Ķ Ņĝĳń Ģ ĺ œĸĵŀĸĚĔĶĦś ȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴėĦĭħňŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮȮėĦĭħňĕŀĚėĦŃȮȮ

ŴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮȮ

ĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃĪňŗĬńĔĻŉĔļŅĽńĚĔńħȮ

ŴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶŐĸŃıńĥĬŅ

ľĸńĔĽŌĨĶȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨńŘĚŒľŘĶńĭįŇħĝŀĭŒĬĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶȮĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĸŃıńĥĬŅ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ

ŴĬŅĵĪŃŏĭňĵĬŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮį Ō ŘĞ ŉ ŗĚœħŘĶ ńĭŐĨŗĚĨń ŘĚěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵ ĶŅĝĳńĢȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮŒľŘĴňľĬŘŅĪňŗĶńĭįŇħĝŀĭŏĔňŗĵĺĔńĭĚŅĬĪŃŏĭňĵĬĕŀĚ

ĬńĔĻŉĔļŅȮ

ŴŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮŀŅěŅĶĵśĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨńŘĚŒľŘŏĮŖĬĪňŗĮĶŉĔļŅĕŀĚ

ĬńĔĻŉĔļŅŐĨŗĸŃľĴŌŗŏĶňĵĬȮ

ŴŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮŀŅěŅĶĵśĪňŗĽńĚĔńħŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴĬńĔĻŉĔļŅŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮ

ŴĬńĔĻŉĔļŅĽŃĽĴľĬŗĺĵĔŇĨŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĸŃĻŉĔļŅ

ŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅŏıŊ ŗŀĽŃĽĴľĬŗĺĵĔŇĨȮŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮȮȮȮȮȮ

ĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ŴĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ/ȮŐĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ0ȮĪňŗĴňȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/3ȮĽńĮħŅľśȮ

ŴĳŅėķħŌĶŘŀĬŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĚĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ0ȮĕŀĚĮňĔŅĶĻŉĔļŅ

ĮńěěŋĭńĬȮŐĸŃĔŗŀĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ/ȮĕŀĚĮňĔŅĶĻŉĔļŅĩńħœĮȮ
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ŴĶŅĵĺŇĝŅŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮĪňŗŏĮŇħĽŀĬŒĬĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮȮ

őħĵŏĮŖĬœĮĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĕŀĚėĦŃĬńŘĬȮ

ŴľĬŗĺĵĔŇĨŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĴŅĨĶŅĪňŗŒĝŘŐĽħĚĮĶŇĴŅĦĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĬńĔĻŉĔļŅœħŘĶńĭȮȮȮȮȮȮ

ŐĨŗĸŃĶŅĵĺŇĝŅȮ

ŴĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸŏĶňĵĬŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĔŅĶĬņľĬŗĺĵĔŇĨŐĸŃėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬĕŀĚ

ĶŅĵĺŇĝŅĪňŗŏėĵĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴŅŒĝŘőħĵœĴŗĨŘŀĚĻŉĔļŅĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬŀňĔȮ

ŴĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮĔŅĶĬņľĬŗĺĵĔŇĨĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬľĸńĔĽŌĨĶĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĸŃŒľŘľĴŅĵėĺŅĴĶĺĴĩŉĚĔŅĶĬņŏĬŊ ŘŀľŅĺŇĝŅĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮĔĸŋ ŗĴĺ ŇĝŅ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŀŊŗĬĪňŗœħŘĻŉĔļŅŐĸŘĺȮŐĸŃĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬėĺŅĴĶŌŘŐĸŃĔŅĶŒľŘľĬŗĺĵĔŇĨ ȮȮȮȮȮȮ

ěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅĬŀĔĶŃĭĭȮĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴŀńīĵŅĻńĵȮĔŅĶİŉĔŀŅĝňıľĶŊŀěŅĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĔŅĶĪņĚŅĬĴŅŒĝŘȮ

őħĵœĴŗĨŘŀĚĻŉĔļŅĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĝŋħĺŇĝŅŒħĺŇĝŅľĬŉŗĚŒĬľĸńĔĽŌĨĶĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵ ȮŐĸŃĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃœĴŗ

ĬņĴŅėņĬĺĦėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮ

ŴŐĲŘĴĽŃĽĴĚŅĬȮ&Nmprdmjgm'ŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮŏŀĔĽŅĶľĸńĔģŅĬĪňŗŐĽħĚĺŗŅĴňėĺŅĴĶŌŘ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĨŅĴĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅĪňŗĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

ĕŘŀȮ2ȮĭĶĶħŅĔġȮĶŃŏĭňĵĭȮĕŘŀĭńĚėńĭȮĮĶŃĔŅĻȮėņĽńŗĚȮľĶŊŀĴĨŇŀŊŗĬŒĬĽŗĺĬĪňŗĔņľĬħœĺŘŐĸŘĺȮȮȮȮȮȮ

ŒĬĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘȮľĶŊŀĞŉŗĚĕńħŐĵŘĚĔńĭĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘȮŒľŘŒĝŘĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŐĪĬȮ

ĕŘŀȮ3ȮŒľŘŀīŇĔŅĶĭħňĶńĔļŅĔŅĶŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĕŘŀĭńĚėńĭĬň ŘȮŐĸŃŒľŘĴňŀņĬŅěŀŀĔĶŃŏĭňĵĭȮ

ĮĶŃĔŅĻȮľĶŊŀėņĽńŗĚŏıŊŗŀĮĢŇĭńĨŇĨŅĴĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘȮ

ŒĬĔĶĦňĪňŗĴňĮńĠľŅŏĔňŗĵĺĔńĭĔŅĶĮĢŇĭńĨŇĨŅĴĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘȮŒľŘŀīŇĔŅĶĭħňŏĮŖĬįŌŘĴňŀņĬŅě

ĨňėĺŅĴŐĸŃĺŇĬŇěĜńĵĝňŘĕŅħȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ/Ȯ

ĶŃĭĭĔŅĶĭĶŇľŅĶĚŅĬĺŇĝŅĔŅĶȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ4ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěńħĔŅĶĭĶŇľŅĶĚŅĬĺŇĝŅĔŅĶȮőħĵŒľŘĴňľĬŗĺĵĚŅĬȮĭŋėėĸȮŐĸŃėĦŃĭŋėėĸȮ

ħņŏĬŇĬĚŅĬȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

4,/ȮĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮ

4,0ȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮ
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4,1ȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃȮ

4,2ȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

4,3ȮŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅȮ

ĕŘŀȮ5ȮĔŅĶŐĨŗĚĨńŘĚĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĭĪĭńĠĠńĨŇŒĬĴŅĨĶŅȮ/7ȮŐľŗĚıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮı,Ļ,Ȯ0325Ȯ

ĕŘŀȮ6ȮŀņĬŅěľĬŘŅĪň ŗĕŀĚĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĭĪĭńĠĠńĨŇŒĬĴŅĨĶŅȮ/7ȮŐľŗĚ

ıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮı,Ļ,Ȯ0325Ȯ

ĕŘŀȮ7ȮŒľŘŀīŇĔŅĶĭħňŐĨŗĚĨńŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮĮĶŃĔŀĭħŘĺĵȮ

7,/ȮŀīŇĔŅĶĭħňȮľĶŊŀĶŀĚŀīŇĔŅĶĭħňĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵȮŏĮŖĬĮĶŃīŅĬȮ

7,0ȮėĦĭħňĪŋĔėĦŃŐĸŃľńĺľĬŘŅľĬŗĺĵĚŅĬĪňŗĶńĭįŇħĝŀĭľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪń ŗĺœĮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

7,1ȮĬŅĵĪŃŏĭňĵĬȮȮŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

7,2ȮįŌ ŘŀņĬĺĵĔŅĶĽņĬńĔĽŗĚŏĽĶŇĴĺŇĝŅĔŅĶŐĸŃĚŅĬĪŃŏĭňĵĬȮ ŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃ

ŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

7,3ȮĶŀĚįŌ ŘŀņĬĺĵĔŅĶĽņĬńĔĽŗĚŏĽĶŇĴĺŇĝŅĔŅĶŐĸŃĚŅĬĪŃŏĭňĵĬȮěņĬĺĬȮ/ȮėĬȮȮȮȮȮȮȮ

ŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃįŌŘĝŗĺĵŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

ĕŘŀȮ/.ȮŒľŘėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶĴňľĬŘŅĪňŗȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

/.,/ȮıŇěŅĶĦŅĔĸń ŗĬĔĶŀĚĶŗŅĚĮĶŃĔŅĻȮĶŃŏĭňĵĭȮľĶŊŀĕŘŀĭńĚėńĭĪň ŗŏĔň ŗĵĺĔńĭĔŅĶȮȮȮȮȮȮȮ

ěńħĔŅĶĻŉĔļŅĔŗŀĬĬņŏĽĬŀĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮ

/.,0ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚĭŋėėĸŏıŊŗŀŐĨŗĚĨńŘĚŏĮŖĬŀŅěŅĶĵśıŇŏĻļȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇ

ŐĸŃŀŅěŅĶĵśįŌŘĮĶŃĽŅĬĚŅĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

/.,1ȮĔņĔńĭħŌŐĸĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĶŃŏĭňĵĭȮĕŘŀĭńĚėńĭȮ

ĮĶŃĔŅĻȮŐĸŃĬőĵĭŅĵĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/.,2ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚŐįĬĔŅĶĶńĭĬńĔĻŉĔļŅȮ

/.,3ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚįŌŘĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃŏĽĬŀĝŊŗŀįŌŘĪňŗĴňėŋĦĽĴĭńĨŇěŃĽņŏĶŖě

ĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀĮĶŇĠĠŅĨĶňĨŗŀĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮ

/.,4ȮȮıŇěŅĶĦŅŐįĬıńĥĬŅľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĔĸńŗĬĔĶŀĚőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅľĸńĔĽŌĨĶȮ

/.,5ȮĮĢŇĭńĨŇľĬŘŅĪňŗŀŊŗĬȮŕȮĨŅĴĪňŗŀīŇĔŅĶĭħňĴŀĭľĴŅĵȮ
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Ȯ ĕŘŀȮ//ȮŒľŘėĦŃŏĮŖĬľĬŗĺĵĚŅĬįĸŇĨĭńĦĤŇĨĨŅĴĬőĵĭŅĵĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮĞŉ ŗĚĭĶŇľŅĶȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĚŅĬĺŇĝŅĔŅĶőħĵėĦĭħňŐĸŃėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃȮĞŉŗĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃĮĶŃĔŀĭħŘĺĵȮ

//,/ȮėĦĭħňȮŏĮŖĬĮĶŃīŅĬȮ

//,0ȮĮĶŃīŅĬėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔľĸńĔĽŌĨĶȮŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

//,1ȮĶŀĚėĦĭħňĪňŗħŌŐĸĚŅĬĺŇĝŅĔŅĶȮŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

//,2ȮľńĺľĬŘŅĽņĬńĔĚŅĬėĦĭħňȮŏĮŖĬįŌŘĝŗĺĵŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

ĕŘŀȮ/0ȮŒľŘėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃĴňľĬŘŅĪňŗȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

/0,/ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚľĸńĔĽŌĨĶĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĸŃĔŅĶĺńħįĸĮĶŃŏĴŇĬįĸ

ĔŅĶĻŉĔļŅȮ

/0,0ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅĽŅĕŅĺŇĝŅȮŏŀĔĽŅĶȮĨņĶŅȮŐĸŃĽŊŗŀĮĶŃĔŀĭȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮȮ

/0,1ȮıŇěŅĶĦŅŐĸŃĔĸńŗĬĔĶŀĚĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮ&Ĵėŀ,Ȯ1'ȮĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĳŅėĽĬŅĴȮ&Ĵėŀ,Ȯ2'ȮĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮ&Ĵėŀ,Ȯ3'ȮĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶ

ĕŀĚĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĳŅėĽĬŅĴȮ&Ĵėŀ,Ȯ4'ȮĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮŐĸŃĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮ&Ĵėŀ,Ȯ5'ȮȮȮȮȮ

ĪŋĔĽŅĕŅĺŇĝŅȮȮ

/0,2ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚŀńĨĶŅĔņĸńĚįŌŘĽŀĬȮ

/0,3ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚĔŅĶĕŀŐĨŗĚĨńŘĚŀŅěŅĶĵśıŇŏĻļȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇȮŐĸŃ

ŀŅěŅĶĵśįŌŘĮĶŃĽŅĬĚŅĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

/0,4ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚĔŅĶŏĽĬŀŐĨŗĚĨńŘĚŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅȮ

/0,5ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚĔŅĶŏĽĬŀŐįĬĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶıńĥĬŅĬńĔĻŉĔļŅĪŋĔĝńŘĬĮňĨŅĴ

ĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

/0,6ȮıŇěŅĶĦŅĔĸń ŗĬĔĶŀĚĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶįĸŇĨĭńĦĤŇĨĮĶŃěņĮňĨŅĴĬőĵĭŅĵĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/0,7ȮıŇěŅĶĦŅĔĸńŗĬĔĶŀĚĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĮĶŃĔńĬėŋĦĳŅıĔŅĶĻŉĔļŅȮ

/0,/.ȮĮĢŇĭńĨŇľĬŘŅĪňŗĨŅĴĪňŗėĦĭħňĴŀĭľĴŅĵȮ

ĕŘŀȮ/1ȮȮŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨń ŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬ

ľĸńĔĽŌĨĶȮěŅĔŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņĪňŗĴňėŋĦĺŋĥŇĨĶĚľĶŊŀĽńĴıńĬīśĔńĭĽŅĕŅĺŇĝŅĬńŘĬȮŕȮ

ȮĕŘŀȮ/2ȮȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĴňľĬŘŅĪňŗȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/2,/ȮȮıńĥĬŅľĶŊŀĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶŒľŘĨĶĚĨŅĴŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶ

ĶŃħńĭŀŋħĴĻŉĔļŅľĶŊŀĮĶŃĔŅĻŀŊŗĬŒħĕŀĚĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶľĶŊŀĽĳŅĺŇĝŅĝňıȮ

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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/2,0ȮȮěńħĪņőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅĽŅĕŅĺŇĝŅȮŏŀĔĽŅĶȮĨņĶŅȮĽŊ ŗŀȮĮĶŃĔŀĭĔŅĶŏĶňĵĬȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĽŀĬȮŐĸŃěńħĪņŐĬĺĔŅĶĽŀĬȮĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮ&Ĵėŀ,Ȯ1'ȮĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚĮĶŃĽĭĔŅĶĦś

ĳŅėĽĬŅĴȮ&Ĵėŀ,Ȯ2'ȮĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮ

/2,1ȮȮıŇěŅĶĦŅŐĸŃĔĸńŗĬĔĶŀĚĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮ&Ĵėŀ,Ȯ3'ȮĶŅĵĚŅĬ

įĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĳŅėĽĬŅĴȮ&Ĵėŀ,Ȯ4'ȮĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮŐĸŃĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĚ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ&Ĵėŀ,Ȯ5'ȮĪŋĔĽŅĕŅĺŇĝŅȮ

/2,2ȮȮěńħĪņŀńĨĶŅĔņĸńĚįŌŘĽŀĬŏĽĬŀĨŗŀėĦĭħňŐĸŃĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/2,3ȮȮŏĽĬŀĕŀŐĨŗĚĨńŘĚŀŅěŅĶĵśıŇŏĻļȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇŐĸŃŀŅěŅĶĵśįŌŘĮĶŃĽŅĬĚŅĬ

ĶŅĵĺŇĝŅȮ

/2,4ȮȮŏĽĬŀŐĨŗĚĨńŘĚŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅĨŗŀėĦĭħňŐĸŃĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/2,5ȮȮŏĽĬŀŐįĬĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶıńĥĬŅĬńĔĻŉĔļŅĪŋĔĝńŘĬĮňĨŅĴĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ

/2,6ȮȮħņŏĬ ŇĬĔŅĶĮĶŃŏĴ ŇĬįĸĔŅĶįĸ ŇĨĭńĦĤŇĨĮĶŃěņĮ ňĨŅĴĬőĵĭŅĵĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/2,7ȮȮħņŏĬŇĬĔŅĶĮĶŃĔńĬėŋĦĳŅıĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮȮ

/2,/.ȮħņŏĬŇĬĚŅĬĨŅĴĮĶŃĔŅĻĴŅĨĶģŅĬĳŅĶŃĚŅĬĕŀĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ

/2,//ȮĮĢŇĭńĨŇľĬŘŅĪňŗĨŅĴĪňŗėĦĭħňĴŀĭľĴŅĵȮ

ĕŘŀȮ/3ȮŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨń ŘĚĭŋėėĸŏıŊ ŗŀĪņľĬŘŅĪň ŗŀŅěŅĶĵśĪň ŗĮĶ ŉĔļŅȮőħĵĴňľĬŘŅĪňŗ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒľŘėņĮĶŉĔļŅħŌŐĸȮĽĬńĭĽĬŋĬĪŅĚħŘŅĬĺŇĝŅĔŅĶȮĺŇīňĔŅĶŏĶňĵĬȮŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬȮŐĸŃŒľŘĴňĽŗĺĬŒ ĬĔŅĶ

ĮĶŃŏĴŇĬįĸėĺŅĴĔŘŅĺľĬŘŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮŐĸŃĳŅĶĔŇěŀŊŗĬĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴŀĭľĴŅĵȮ

Ȯ

Ȯ

ľĴĺħȮ0Ȯ

ĶŃĭĭĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ/4ȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŒĝŘĶŃĭĭĪĺŇĳŅėőħĵȮ/ȮĮň

ĔŅĶĻŉĔļŅŐĭŗĚŀŀĔŏĮŖĬȮ0ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮėŊŀȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ/ȮŐĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ0ȮőħĵȮȮȮȮȮ

ŐĨŗĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĴňĶŃĵŃŏĺĸŅĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/3ȮĽńĮħŅľśȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěěńħĔŅĶĻŉĔļŅĳŅėķħŌĶŘŀĬ

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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ĨŗŀěŅĔĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ0ȮőħĵŒľŘĴňěņĬĺĬĝń ŗĺőĴĚĔŅĶĻŉĔļŅŒĬŐĨŗĸŃĶŅĵĺŇĝŅŏĪňĵĭŏėňĵĚĔńĬœħŘĔńĭ

ĔŅĶĻŉĔļŅĳŅėĮĔĨŇȮ

ĕŘŀȮ/5ȮĔŅĶĔņľĬħľĬŗĺĵĔŇĨŐĨŗĸŃĶŅĵĺŇĝŅȮŒľŘĔņľĬħőħĵŒĝŘŏĔĦĤśȮħńĚĬňŘȮ

/5,/ȮĶŅĵĺŇĝŅĳŅėĪķļġňĪň ŗŒĝŘŏĺĸŅĭĶĶĵŅĵľĶŊŀŀĳŇĮĶŅĵĮńĠľŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ

/3ȮĝńŗĺőĴĚĨŗŀĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮŒľŘĴňėŗŅŏĪŗŅĔńĭȮ/ȮľĬŗĺĵĔŇĨĶŃĭĭĪĺŇĳŅėȮ

/5,0ȮĶŅĵĺŇĝŅĳŅėĮĢŇĭńĨ ŇĪ ň ŗŒĝ ŘŏĺĸŅİŉĔľĶŊŀĪħĸŀĚœĴŗĬ ŘŀĵĔĺŗŅȮ1.Ȯĝń ŗĺőĴĚĨŗŀȮ

ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮŒľŘĴňėŗŅŏĪŗŅĔńĭȮ/ȮľĬŗĺĵĔŇĨĶŃĭĭĪĺŇĳŅėȮ

/5,1ȮĔŅĶİŉĔĚŅĬľĶŊŀĔŅĶİŉĔĳŅėĽĬŅĴĪň ŗŒĝ ŘŏĺĸŅİŉĔœĴŗĬ ŘŀĵĔĺŗŅȮ23Ȯĝń ŗĺőĴĚĨŗŀȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮŒľŘĴňėŗŅŏĪŗŅĔńĭȮ/ȮľĬŗĺĵĔŇĨĶŃĭĭĪĺŇĳŅėȮ

/5,2ȮĔŅĶĪņőėĶĚĚŅĬľĶŊŀĔŇěĔĶĶĴŀŊŗĬŒħĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵĪňŗŒĝŘŏĺĸŅĪņőėĶĚĚŅĬ

ľĶŊŀĔŇěĔĶĶĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ23ȮĝńŗĺőĴĚĨŗŀĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮŒľŘĴňėŗŅŏĪŗŅĔńĭȮ/ȮľĬŗĺĵĔŇĨĶŃĭĭĪĺŇĳŅėȮ

ĕŘŀȮ/6ȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅȮĴňħńĚĬňŘȮ

/6,/ȮĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅȮ&DsjjȮRgkcȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĴňȮ

ĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮȮŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ00ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮȮŐĸŃȮ

ĳŅėķħŌĶŘŀĬȮœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

/6,0Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅȮ&N_pr+rgkcȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅ

ĪňŗĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬȮœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

/6,1Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭŏĜıŅŃĭŅĚĝŗĺĚŏĺĸŅȮ&N_prgasj_pȮRgkcȮNcpgmbȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬ

ĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĭŅĚĝŗĺĚŏĺĸŅĕŀĚĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮľĶŊŀŏĮŖĬœĮĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮľĶŊŀĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,2Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭĪŅĚœĔĸȮ&Bgqr_lacȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅőħĵŒĝŘȮ

ĔŅĶĽŀĬĪŅĚœĔĸįŗŅĬĶŃĭĭĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶľĶŊŀŏėĶŊŀĕŗŅĵĽŅĶĽĬŏĪĻĨŗŅĚȮŕȮľĶŊŀŏĮŖĬœĮĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ľĶŊŀĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,3Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭĝŋħĺŇĝŅȮ&KmbsjcȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬĝŋħ

ĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĶŅĵĺŇĝŅȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,4ȮĔŅĶĻ ŉĔļŅŐĭĭŏĶ ňĵĬėĶ ń Ř ĚĸŃĶŅĵĺ ŇĝŅȮ&@jmaiȮAmspqcȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬȮ

ĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĔņľĬħŒľŘĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬėĶńŘĚĸŃĶŅĵĺŇĝŅĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ
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/6,5Ȯ ĔŅĶĻ ŉĔļŅŐĭĭĬŅĬŅĝŅĨ Ň Ȯ &Glrcpl_rgml_jȮCbsa_rgml'ȮŏĮ ŖĬĔŅĶěńħ

ĔŅĶĻŉĔļŅőħĵŒĝŘĳŅļŅĨŗŅĚĮĶŃŏĪĻĪńŘĚľĴħĞŉŗĚŀŅěěŃŏĮŖĬėĺŅĴĶŗĺĴĴŊŀĕŀĚĽĩŅĬĻŉĔļŅľĶŊŀľĬŗĺĵĚŅĬ

ŒĬĮĶŃŏĪĻȮľĶŊŀĨŗŅĚĮĶŃŏĪĻȮŐĸŃĴňĔŅĶěńħĔŅĶŒľŘĴňĴŅĨĶģŅĬŏĝŗĬŏħňĵĺĔńĭľĸńĔĽŌĨĶĽŅĔĸȮ

/6,6ȮĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭĽŃĽĴľĬŗĺĵĔŇĨȮ&Npc+bcepccȮCbsa_rgml'ȮŏĮŖĬĔŅĶĻŉĔļŅŐĭĭ

ĶŅĵĺŇĝŅŏıŊŗŀĽŃĽĴľĬŗĺĵĔŇĨŒĬĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,7Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĔĽŌĨĶėĺĭĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ0ȮĮĶŇĠĠŅȮ&Bs_jȮ@_afcjmpŲqȮ

BcepccȮNpmep_k'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗŒľŘįŌŘŏĶňĵĬĻŉĔļŅŒĬĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňıĶŘŀĴĔńĬȮ0ȮľĸńĔĽŌĨĶȮ

őħĵįŌŘĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅěŃœħŘĶńĭĮĶŇĠĠŅěŅĔĪńŘĚȮ0ȮľĸńĔĽŌĨĶȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,/.ȮĔŅĶĻ ŉĔļŅľĸ ńĔĽ ŌĨĶĶŃħ ńĭĮĶ ŇĠĠŅĨĶ ňĮĶ ŇĠĠŅĪň ŗ Ȯ0Ȯ &RfcȮQcamlbȮ

@_afcjmpŲqȮBcepccȮNpmep_k'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗŒľŘįŌ ŘŏĶňĵĬĪňŗĽņŏĶŖěĮĶŇĠĠŅĨĶňŐĸŘĺĴŅĻŉĔļŅȮ

ŒĬĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňŏıŊŗŀĶńĭĮĶŇĠĠŅĪňŗȮ0ȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,//ȮȮĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňŐĭĭĔŘŅĺľĬŘŅȮ &@_afcjmpŲqȮFmlmpqȮ

Npmep_k'ȮŏĮŖĬĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘįŌŘŏĶňĵĬĪňŗĴňėĺŅĴĽŅĴŅĶĩıŇŏĻļħŘŅĬĽĨŇĮńĠĠŅȮėĺŅĴĶŌŘėĺŅĴĽŅĴŅĶĩȮ

œħŘĻŉĔļŅĨŅĴĻńĔĵĳŅıȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

/6,/0ȮĔŅĶĻŉĔļŅĶŌĮŐĭĭŀŊŗĬȮŕȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏľŖĬĺŗŅŏľĴŅŃĽĴȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ1Ȯ

ľĸńĔĽŌĨĶĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ/7ȮľĸńĔĽŌĨĶĔŅĶĻŉĔļŅěńħœĺŘȮ0ȮĶŃħńĭȮħńĚĬňŘȮ

/7,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮ1ȮĮňȮŒľŘĴňěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶ Ȯ

œĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

/7,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĞŉŗĚěńħœĺŘȮ1ȮĮĶŃŏĳĪȮħńĚĬňŘȮ

/7,0,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&2ȮĮň'ȮŒľŘĴ ňěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴȮ

ĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/0.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

/7,0,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&3ȮĮň'ȮŒľŘĴ ňěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴȮ

ĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/3.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ
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/7,0,1ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊ ŗŀĚ'ȮŒľŘĴňěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ50ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ĕŘŀȮ0.ȮĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĪňŗĔņľĬħȮħńĚĬňŘȮ

0.,/ȮĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŏĨŖĴŏĺĸŅŒľŘŒĝŘŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅȮħńĚĬňŘȮ

0.,/,/ȮľĸńĔĽ ŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶ ŇĠĠŅȮŒĝ ŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬ ŘŀĵĔĺ ŗŅȮ3ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ4ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,/,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&2ȮĮň'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ4ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ6ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,/,1ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&3ȮĮň'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ6ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ/.ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,/,2ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵ

ĔĺŗŅȮ2ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ2ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,0ȮĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅŒľŘŒĝŘŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅȮħńĚĬňŘȮ

0.,0,/ȮľĸńĔĽ ŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮŒĝ ŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬ ŘŀĵĔĺŗŅȮ/.ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,0,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&2ȮĮň'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮȮ

/2ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ/0ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,0,1ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&3ȮĮň'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮȮ

/5ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ/3ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,0,2ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵ

ĔĺŗŅȮ6ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ4ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0.,1ȮĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĭĭŀŊŗĬȮŕȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĴŅĨĶģŅĬ

ľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀŋħĴĻŉĔļŅŐĸŃĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ľĴĺħȮ2Ȯ

ĔŅĶĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŐĸŃėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚįŌŘĽĴńėĶŏĕŘŅŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ0/ȮĔŅĶĶńĭĽĴńėĶȮĔŅĶėńħŏĸŊŀĔȮĔŅĶĶńĭŏĕŘŅĻŉĔļŅȮŐĸŃĔŅĶĶŅĵĚŅĬĨńĺŏĕŘŅŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

ŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕȮľĸńĔŏĔĦĤśȮŐĸŃĺŇīňĔŅĶȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ00ȮėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚįŌŘĽĴńėĶŏĕŘŅŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

00,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ2ȮĮňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ3ȮĮňȮĨŘŀĚĽņŏĶŖě

ĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĨŗņĔĺŗŅĝńŘĬĴńīĵĴĻŉĔļŅĨŀĬĮĸŅĵľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅěŅĔĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶ

ĶńĭĶŀĚȮ

00,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮĨŘŀĚĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅ

ľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅěŅĔĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶĶńĭĶŀĚȮȮ

00,1ȮœĴŗŏėĵŏĮŖĬįŌŘĴňėĺŅĴĮĶŃıķĨŇŏĽňĵľŅĵĶŘŅĵŐĶĚȮ

00,2ȮœĴŗŏĮŖĬėĬĺŇĔĸěĶŇĨŐĸŃœĴŗŏĮŖĬőĶėĨŇħĨŗŀĶŘŅĵŐĶĚľĶŊŀőĶėŀŊŗĬĞŉŗĚĽńĚėĴĶńĚŏĔňĵěȮ

00,3ȮĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĨŅĴĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶĪňŗěŃŏĕŘŅĻŉĔļŅľĶŊŀĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ01ȮėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚįŌŘĽĴńėĶŏĕŘŅŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĽŃĽĴľĬŗĺĵĔŇĨȮȮ

01,/ȮĽņŏĶ ŖěĔŅĶĻ ŉĔļŅœĴŗĨ ŗņĔĺ ŗŅĝńŘĬĴ ńīĵĴĻŉĔļŅĨŀĬĨŘĬľĶ ŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅěŅĔ

ĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶĶńĭĶŀĚȮȮ

01,0ȮœĴŗŏėĵŏĮŖĬįŌŘĴňėĺŅĴĮĶŃıķĨŇŏĽňĵľŅĵĶŘŅĵŐĶĚȮ

01,1ȮœĴŗŏĮŖĬėĬĺŇĔĸěĶŇĨŐĸŃœĴŗŏĮŖĬőĶėĨŇħĨŗŀĶŘŅĵŐĶĚľĶŊŀőĶėŀŊŗĬĞŉŗĚĽńĚėĴĶńĚŏĔňĵěȮ

01,2ȮĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĨŅĴĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ3Ȯ

ĔŅĶĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅŐĸŃĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ02ȮĔŅĶĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

02,/ȮįŌŘĪňŗœħŘĶńĭėńħŏĸŊŀĔŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĴŅĶŅĵĚŅĬĨńĺȮĽŗĚľĸńĔģŅĬȮŐĸŃĝņĶŃŏĚŇĬ

ėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħěŉĚěŃĴňĽĳŅıŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ
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02,0ȮįŌŘĪňŗœħŘĶńĭėńħŏĸŊŀĔŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅœĴŗĴŅĶŅĵĚŅĬĨńĺȮĽŗĚľĸńĔģŅĬȮŐĸŃĝņĶŃŏĚŇĬ

ėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮŒľŘĩŊŀĺŗŅįŌŘĬńŘĬĽĸŃĽŇĪīŇśĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮŏĺŘĬŐĨŗěŃ

œħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ03ȮĮĶŃŏĳĪĬńĔĻŉĔļŅȮŐĭŗĚŀŀĔŏĮŖĬȮ0ȮĮĶŃŏĳĪȮœħŘŐĔŗȮ

03,/ȮĬ ńĔĻ ŉĔļŅŏĨ ŖĴŏĺĸŅ ȮľĴŅĵĩ ŉĚȮĬ ńĔĻ ŉĔļŅĪ ň ŗĴ ňĔŅĶĸĚĪŃŏĭ ňĵĬŏĶ ňĵĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ00ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬœĴŗŏĔŇĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

03,0ȮĬ ńĔĻ ŉĔļŅœĴ ŗ ŏĨ ŖĴŏĺĸŅȮľĴŅĵĩ ŉĚȮĬ ńĔĻ ŉĔļŅĪ ň ŗĴ ňĔŅĶĸĚĪŃŏĭ ňĵĬŏĶ ňĵĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ĕŘŀȮ04ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮ

04,/ȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĸŃĝņĶŃŏĚŇĬĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħŒĬŐĨŗĸŃȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅľŅĔıŘĬĔņľĬħěŃĩŊŀĺŗŅıŘĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮŏĺŘĬŐĨŗĴňĔŅĶĝņĶŃŏĚŇĬŏıŊŗŀĶńĔļŅĽĳŅı

ĬńĔĻŉĔļŅȮ

04,0ȮĔņľĬħĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶ ňĵĬȮĺ Ňī ňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶ ňĵĬȮŐĸŃĔŅĶĝņĶŃŏĚŇĬ

ėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

04,1ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅŒĬŐĨŗĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮŒľŘĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮȮȮȮȮ

œĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ00ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĽņľĶńĭĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬŒľŘĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬ

œĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŒĬĔĶĦňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅŒľŘĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬŐĨŗĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇ

ŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĽņľĶńĭĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĬńĔĻŉĔļŅŀŀĔİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıľĶŊŀĽľĔŇěĻŉĔļŅȮ

ľĶŊŀĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĬńĔĻŉĔļŅěŃĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮľĶŊŀĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

ĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨœħŘȮ

ŒĬĔĶĦňĪňŗĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬľĶŊŀĔĶĦňěŃĕŀĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮ

ĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬœĴŗŏĔŇĬȮ03ȮľĬŗĺĵĔŇĨŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮĽņľĶńĭ

ĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅĸĚĪŃŏĭňĵĬœħŘœĴŗŏĔŇĬȮ/3ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮ/0ȮľĬŗĺĵĔŇĨŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬȮ

ĪńŘĚĬňŘŒľŘėĦĭħňŏĮŖĬįŌŘıŇěŅĶĦŅŀĬŋĴńĨŇȮőħĵėņŐĬŃĬņĕŀĚŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅȮĮĶŃīŅĬėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņ

ľĸńĔĽŌĨĶȮĔŗŀĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬȮȮ

ĔŅĶŏĮŇħĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅŒħŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĪňŗľĸńĔĽŌĨĶĔņľĬħ

ľĶŊŀĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮőħĵĴňŏĺĸŅĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘěńħŏĺĸŅĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮȮȮȮȮ

6ȮĽńĮħŅľśȮŐĨŗœĴŗŏĔŇĬȮ/0ȮĽńĮħŅľśȮŒĬĔĶĦňĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬŀŅěěńħŏĺĸŅĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮ4ȮĽńĮħŅľśȮőħĵĨŘŀĚĴň

ěņĬĺĬĝńŗĺőĴĚŏĶňĵĬĨŗŀľĬŗĺĵĔŇĨŒĬŐĨŗĸŃĶŅĵĺŇĝŅŏĪŗŅĔńĬĔńĭĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮȮ



96 

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

 

ĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅŀŅěĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬœħŘŒĬ

ĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĕŘŀŒħĕŘŀľĬŉŗĚħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

04,1,/ȮĺŇĝŅĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬŐįĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗľĸńĔĽŌĨĶŒľŘŏĮŇħĽŀĬŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬȮ

ŐĸŃěŃĨŘŀĚĴňĬńĔĻŉĔļŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/.ȮėĬȮ

04,1,0ȮĺŇĝŅŒĬľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮŐĸŃľĴĺħĺŇĝŅŏĜıŅŃȮěŃŏĮŇħĽŀĬ

ŒľŘŐĔŗĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏėĵŏĶňĵĬĺŇĝŅĬńŘĬĴŅĔŗŀĬŐĸŃĴňįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœĴŗįŗŅĬŏĪŗŅĬńŘĬȮȮ

04,1,1ȮĺŇĝŅŒĬľĴĺħĺŇĝŅŏĸŊŀĔŏĽĶňȮŒľŘŏĮŇħĽŀĬœħŘĨŅĴėĺŅĴěņŏĮŖĬőħĵėĺŅĴ

ŏľŖĬĝŀĭĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

04,1,2ȮĺŇĝŅĪňŗĨŘŀĚĻŉĔļŅŏĮŖĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĽŋħĪŘŅĵȮŏıŊŗŀŒľŘėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ

04,1,3ȮĺŇĝŅŀŊŗĬȮŕȮĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

04,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœĴŗĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĨŅĴĺńĬŐĸŃŏĺĸŅĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮěŃĩŌĔ

ĮĶńĭėŗŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĸŗŅĝŘŅŏĮŖĬĶŅĵĺńĬĨŅĴŀńĨĶŅĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

04,3ȮŏĴŊŗŀıŘĬĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃœĴŗŀĬŋĠŅĨŒľŘ

ĬńĔĻŉĔļŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŏĺŘĬŐĨŗěŃĴňŏľĨŋįĸŀńĬėĺĶŐĸŃĨŘŀĚœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔŀīŇĔŅĶĭħňȮľĶŊŀĶŀĚ

ŀīŇĔŅĶĭħňĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵĔŗŀĬľĴħĔņľĬħĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮ

04,4ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶľĬŉŗĚȮĽŅĴŅĶĩĕŀĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬŒĬľĸńĔĽŌĨĶŀŊŗĬœħŘŀňĔľĬŉŗĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃĕŀĶńĭĮĶŇĠĠŅœħŘĪńŘĚĽŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮĪńŘĚĬňŘĨŘŀĚŏĮŖĬœĮĨŅĴ

ĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

04,5ȮĬńĔĻŉĔļŅĴňĽŇĪīŇśĕŀŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬľĶŊŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĨŅĴĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

04,6ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĶňĵĬėĶĭľĬŗĺĵĔŇĨĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ

ŐĸŃœħŘėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴŀĵŌŗŒĬŏĔĦĤśĪňŗĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŘĺȮěŃĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŀňĔœĴŗœħŘȮŏĺŘĬŐĨŗĻŉĔļŅ

ŀĵŌŗŒĬĶŃĵŃŏĺĸŅĨŅĴĪňŗľĸńĔĽŌĨĶĔņľĬħȮľĶŊŀŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĔņĸńĚĻŉĔļŅŀĵŌŗŒĬľĸńĔĽŌĨĶŏıŊŗŀĕŀŀĬŋĴńĨŇȮ ȮȮȮ

0ȮĮĶŇĠĠŅȮ

04,7ȮŒĬĔĶĦňĪňŗĴňŏľĨŋŀńĬėĺĶȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěĚħĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅŒħĶŅĵĺŇĝŅľĬŉŗĚȮľĶŊŀ

ěņĔńħěņĬĺĬĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħĺŇĝŅľĬŉŗĚȮ

04,/.ȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĨĶĺěĽŀĭĽĩŅĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĔŗŀĬȮĩŘŅœĴŗĴňĽŇĪīŇŒĬ

ĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŐĨŗœħŘĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŐĸŃĝņĶŃėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅœĮŐĸŘĺȮěŃœĴŗĴňĽŇĪīŇśĕŀ

ėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮŕȮėŊĬȮ
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04,//ȮįŌŘıŘĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮœĴŗĴňĽŇĪīŇśĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮľŅĔįŌŘıŘĬĽĳŅıĔŅĶ

ŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŒľŘĩŊŀĺŗŅĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĬńŘĬœĴŗĽĴĭŌĶĦśȮ

04,/0ȮĬńĔĻŉĔļŅĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĨŗŅĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵœħŘȮőħĵėĺŅĴŏľŖĬĝŀĭ

ĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ05ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňĺŇĝŅĭńĚėńĭĔŗŀĬȮ&Npc+pcosgqgrc'Ȯ

ĬńĔĻŉĔļŅěŃĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗŏĮŖĬĺŇĝŅĭńĚėńĭŐĸŃœħŘįĸĔŅĶŏĶňĵĬœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮ

BȮľĶŊŀȮNȮĔŗŀĬĸĚĪŃŏĭňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĨŗŀŏĬŊŗŀĚȮĴŇĜŃĬńŘĬŒľŘĩŊŀĺŗŅĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĨŗŀŏĬŊŗŀĚŏĮŖĬ

őĴęŃȮŏĺŘĬŐĨŗĭŅĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗĴňĸńĔļĦŃŏĜıŅŃľĶŊŀĳŅĵŒĨŘĔŅĶėĺĭėŋĴĕŀĚŀĚėśĔĶĺŇĝŅĝňıŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴ

ĴŅĨĶģŅĬĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĬńŘĬŀŅěĴňįĸĔŅĶŏĶňĵĬŏĮŖĬȮDȮœħŘȮĵĔŏĺŘĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĽŋħĪŘŅĵ

ŏıŊŗŀŒľŘėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĕŘŀȮ06ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĞŘņľĶŊŀŏĶňĵĬŐĪĬȮ

06,/ȮĶŅĵĺŇĝŅŒħĪňŗĬńĔĻŉĔļŅĽŀĭœħŘȮB)ȮľĶŊŀȮBȮĬńĔĻŉĔļŅěŃĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĞŘņœħŘ

ĨŗŀŏĴŊŗŀœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔėĦĭħňĕŀĚėĦŃĪňŗĶŅĵĺŇĝŅĽńĚĔńħȮőħĵěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨŐĸŃėŗŅėŃŐĬĬĕŀĚ

ĶŅĵĺŇĝŅĪňŗŏĶňĵĬĞŘņĬňŘĨŘŀĚĬņœĮėŇħĶĺĴŒĬĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴĪŋĔėĶńŘĚŏĝŗĬŏħňĵĺĔńĭĶŅĵĺŇĝŅŀŊŗĬȮ

06,0ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘȮDȮľĶŊŀȮLNȮŒĬĶŅĵĺŇĝŅĭńĚėńĭȮěŃĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅ

ĬńŘĬĞŘņŀňĔȮěĬĔĺŗŅěŃœħŘĶńĭįĸĔŅĶŏĶňĵĬœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮBȮľĶŊŀȮNȮȮ

06,1ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭȮDȮľĶŊŀȮLNȮŒĬĶŅĵĺŇĝŅŏĸŊŀĔľĴĺħĺŇĝŅŏĜıŅŃȮĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŀŊŗĬȮŕȮŒĬĔĸŋŗĴŏħňĵĺĔńĬŐĪĬœħŘȮŏıŊŗŀŒľŘėĶĭĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶȮ

06,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭȮDȮľĶŊŀȮLNȮŒĬĶŅĵĺŇĝŅŏĸŊŀĔŏĽĶňȮĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅ

ŀŊŗĬȮŕȮŐĪĬœħŘȮĪńŘĚĬňŘľŅĔŏĶňĵĬėĶĭĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶŐĸŘĺȮěŃœĴŗŏĸŊŀĔĶŅĵĺŇĝŅŏĶňĵĬŐĪĬ

ĔŖœħŘȮ

ĕŘŀȮ07ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨȮ&?sbgr'Ȯ

07,/ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨȮľĴŅĵĩŉĚȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴŏĕŘŅĔńĭěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĨŅĴ

ľĸńĔĽŌĨĶȮ

07,0ȮȮĬńĔĻŉĔļŅěŃĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨœħŘĔŖĨŗŀŏĴŊŗŀœħŘĶńĭėĺŅĴ

ŏľŖĬĝŀĭěŅĔŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬȮȮ
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07,1ȮȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěŀĬŋĴńĨŇŒľŘĭŋėėĸĳŅĵĬŀĔĪňŗœĴŗŒĝŗĬńĔĻŉĔļŅŏĕŘŅŏĶňĵĬĭŅĚĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬ

ıŇŏĻļœħŘȮŐĨŗįŌŘĬńŘĬěŃĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇŐĸŃıŊŘĬģŅĬĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏľŖĬĽĴėĺĶȮŐĸŃěŃĨŘŀĚ

ĮĢŇĭńĨŇĨŅĴĕŘŀĭńĚėńĭŐĸŃĶŃŏĭňĵĭĨŗŅĚȮŕȮĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĪńŘĚĬňŘĨŘŀĚŏĽňĵėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅŏĝŗĬŏħňĵĺĔńĭ

ĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅȮ

ĕŘŀȮ1.ȮĔŅĶĕŀŏĮŇħľĴŌŗŏĶňĵĬıŇŏĻļȮȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĮŇħľĴŌŗŏĶňĵĬıŇŏĻļĪňŗŏĮŇħĽŀĬĬŀĔŏľĬŊŀŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬȮŒľŘŏĜıŅŃĔĶĦň

ħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

1.,/ȮŏĮŖĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĽŋħĪŘŅĵĪňŗĬńĔĻŉĔļŅěŃĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮŐĨŗĶŅĵĺŇĝŅĪňŗěŃ

ŏĶňĵĬĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶœĴŗŏĮŇħĽŀĬľĶŊŀŏĮŇħĽŀĬŐĨŗĬńĔĻŉĔļŅœĴŗĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬœħŘȮ

1.,0ȮĶŅĵĺŇĝŅħńĚĔĸŗŅĺěŃœĴŗĴňŏĮŇħĽŀĬŀňĔŏĸĵȮĨĸŀħŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬȮ

1.,1ȮĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĕŀŏĮŇħěŃĨŘŀĚĴňŏĺĸŅŏĶňĵĬŐĸŃŏĺĸŅĽŀĭœĴŗĞŘņĞŘŀĬĔńĭĶŅĵĺŇĝŅŀŊŗĬȮŕȮȮ

ŒĬĨŅĶŅĚŏĶňĵĬĮĔĨŇȮ

1.,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĵŊ ŗĬėņĶŘŀĚĕŀŏĮŇħľĴŌ ŗıŇŏĻļĳŅĵŒĬĽńĮħŅľśŐĶĔĕŀĚĔŅĶŏĮŇħȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ

ĕŘŀȮ1/ȮĔŅĶĕŀŏıŇŗĴȮĕŀĩŀĬȮŐĸŃĕŀĵĔŏĸŇĔĶŅĵĺŇĝŅȮ

1/,/ȮĔŅĶĕŀŏıŇ ŗĴȮĕŀĩŀĬȮŐĸŃĵĔŏĸŇĔĶŅĵĺŇĝŅĨŘŀĚœħŘĶ ńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔėĦĭħňȮőħĵȮȮȮȮȮȮȮȮ

ėĺŅĴŏľŖĬĝŀĭěŅĔŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬŐĸŃŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅĔŗŀĬȮ

1/,0ȮĔŅĶĕŀŏıŇ ŗĴľĶ ŊŀĕŀĩŀĬĶŅĵĺ ŇĝŅĨ ŘŀĚĔĶŃĪņĳŅĵŒĬȮ1ȮĽ ńĮħŅľśŐĶĔĕŀĚȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇľĶŊŀĳŅĵŒĬĽńĮħŅľśŐĶĔĕŀĚĳŅėķħŌĶŘŀĬȮľŅĔĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬŀŅěĕŀŏıŇŗĴľĶŊŀĕŀĩŀĬ

ĶŅĵĺŇĝŅœħŘĳŅĵŒĬȮ4ȮĽńĮħŅľśŐĶĔĕŀĚĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮĪńŘĚĬňŘĨŘŀĚŏĮŖĬœĮĨŅĴĕŘŀȮ04,1ȮŐĨŗěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨȮȮȮȮ

ĪňŗėĚŏľĸŊŀěŃĨŘŀĚœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

1/,1ȮĔŅĶĕŀĵĔŏĸŇĔĶŅĵĺŇĝŅȮĨŘŀĚħņŏĬŇĬĔŅĶŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬĔŗŀĬĔŅĶĽŀĭĮĸŅĵĳŅė

ĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĽńĮħŅľśȮ

ĕŘŀȮ10ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏıŊŗŀĶńĔļŅĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅȮ

10,/ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬľĶŊŀĩŌĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĽńŗĚŒľŘıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮěŃĨŘŀĚĝņĶŃ

ŏĚŇĬėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĶńĔļŅĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴŇĜŃĬńŘĬěŃıŘĬĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅȮ
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10,0ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏıŊ ŗŀĶńĔļŅĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅŒľŘħņŏĬŇĬĔŅĶŒľŘŐĸŘĺŏĽĶŖěĳŅĵŒĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

1ȮĽńĮħŅľśŐĶĔȮĬńĭěŅĔĺńĬŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇľĶŊŀĳŅĵŒĬĽńĮħŅľśŐĶĔěŅĔĺńĬŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėķħŌĶŘŀĬȮĴŇĜŃĬńŘĬěŃĨŘŀĚŏĽňĵėŗŅĮĶńĭĨŅĴŀńĨĶŅĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

ĕŘŀȮ11ȮĔŅĶĺńħįĸŐĸŃĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅĶŅĵĺŇĝŅȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴľĴĺħȮ5ȮĔŅĶĺńħŐĸŃȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸȮ

ľĴĺħȮ4Ȯ

ĔŅĶŏĶňĵĬȮĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ12ȮĔŅĶŏĶňĵĬȮ

ĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĴňŏĺĸŅŏĶňĵĬœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ6.ȮĕŀĚŏĺĸŅŏĶňĵĬĪńŘĚľĴħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅ

ĬńŘĬȮěŉĚěŃĴňĽŇĪīŇśĽŀĭĮĸŅĵĳŅėȮŒĬĔĶĦňĪňŗĬńĔĻŉĔļŅĴňŏĺĸŅŏĶňĵĬĬŘŀĵĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ6.ȮŐĨŗœĴŗĨŗņĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ4.Ȯ

ŒľŘĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀĴňĽŇĪīŇśĽŀĭıĶŘŀĴľĸńĔģŅĬŐĽħĚŏľĨŋěņŏĮŖĬĕŀĚĔŅĶĕŅħŏĶňĵĬĨŗŀŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬȮőħĵįŗŅĬ

ėĺŅĴŏľŖĬĝŀĭĕŀĚŀŅěŅĶĵśĪňŗĮĶŉĔļŅŐĸŃŒľŘŀĵŌŗŒĬħŋĸĵıŇĬŇěĕŀĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶėĦŃĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬȮŕȮ

ĔŗŀĬĔŅĶĽŀĭĮĸŅĵĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ/ȮĽńĮħŅľśȮĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĴňŏĺĸŅŏĶňĵĬĬŘŀĵĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ4.ȮŒľŘœħŘĶńĭįĸ

ĔŅĶŏĶňĵĬŏĮŖĬȮDȮľĶŊŀȮLNȮ

ĕŘŀȮ13ȮĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮ

13,/ȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıľĶŊŀĽľĔŇěĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĶŃĭŋœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮȮȮȮ

ĩŘŅįŌŘŒħĮĢŇĭńĨŇœĴŗėĶĭĩŘĺĬȮŒľŘĩŊŀĺŗŅĔŅĶĻŉĔļŅĵńĚœĴŗĽĴĭŌĶĦśȮ

13,0ȮŒĬĶŃľĺŗŅĚĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıľĶŊŀĽľĔŇěĻŉĔļŅȮĬńĔĻŉĔļŅěŃĨŘŀĚ

ĮĶŃıķĨŇĨĬĨŅĴĶŃŏĭňĵĭŐĸŃĮĢŇĭńĨŇĨŅĴĕŘŀĔņľĬħĪŋĔĮĶŃĔŅĶȮľŅĔİŗŅİŊĬȮŀŅěŅĶĵśĬŇŏĪĻľĶŊŀıňŗŏĸňŘĵĚ

ŒĬľĬŗĺĵĚŅĬİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıľĶŊŀĽľĔŇěĻŉĔļŅŀŅěıŇěŅĶĦŅĽŗĚĨńĺĔĸńĭŐĸŃħņŏĬŇĬĔŅĶŒľŘİŉĔ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıľĶŊŀĽľĔŇěĻŉĔļŅŒľĴŗȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ5Ȯ

ĔŅĶĺńħŐĸŃĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ14ȮŒľŘĴňĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶŏĮŖĬȮ0ȮĶŃĭĭȮħńĚĬňŘȮ

14,/ȮĶŃĭĭĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮŐĭŗĚŏĮŖĬȮ6ȮĶŃħńĭȮ
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Ȯ

ĶŃħńĭėŃŐĬĬȮ ėĺŅĴľĴŅĵȮ ėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮ

?Ȯ ħňŏĵňŗĵĴȮ&Cvacjjclr'Ȯ 2,.Ȯ

@)Ȯ ħňĴŅĔȮ&TcpwȮEmmb'Ȯ 1,3Ȯ

@Ȯ ħňȮ&Emmb'Ȯ 1,.Ȯ

A)Ȯ ħňıŀŒĝŘȮ&D_gpjwȮEmmb'Ȯ 0,3Ȯ

AȮ ıŀŒĝŘȮ&D_gp'Ȯ 0,.Ȯ

B)Ȯ ŀŗŀĬȮ&Nmmp'Ȯ /,3Ȯ

BȮ ŀŗŀĬĴŅĔȮ&TcpwȮNmmp'Ȯ /,.Ȯ

DȮ ĨĔȮ&D_gj'Ȯ .Ȯ

ĶŃĭĭĬňŘŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅĪň ŗĭńĚėńĭŏĶňĵĬĨŅĴ

ľĸńĔĽŌĨĶȮĶŃħńĭėŃŐĬĬĪňŗĩŊŀĺŗŅœħŘĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįŗŅĬĨŘŀĚœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮŴBŵȮĩŘŅĬńĔĻŉĔļŅœħŘĶŃħńĭėŃŐĬĬ

ŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħĨŗņĔĺŗŅȮŴBŵȮĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒľĴŗěĬĔĺŗŅěŃĽŀĭœħŘȮĔĶĦňĺŇĝŅŏĸŊŀĔĩŘŅœħŘĶŃħńĭėŃŐĬĬȮDȮȮ

ĽŅĴŅĶĩŏĮĸňŗĵĬœĮŏĸŊŀĔŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŀŊŗĬœħŘȮĽŗĺĬĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦś

ĺŇĝŅĝňıȮĶŅĵĺŇĝŅİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĶŅĵĺŇĝŅŏĨĶňĵĴĽľĔŇěĻŉĔļŅȮŐĸŃĶŅĵĺŇĝŅĽľĔŇěĻŉĔļŅȮĩŘŅœħŘĶŃħńĭ

ėŃŐĬĬĨŗņĔĺŗŅȮŴAŵȮĩŊŀĺŗŅĽŀĭĨĔȮĬńĔĻŉĔļŅěŃĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒľĴŗȮ

14,0ȮĶŃĭĭœĴŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮȮĔņľĬħĽńĠĸńĔļĦśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸȮħńĚĬňŘȮ

Ȯ

ĽńĠĸńĔļĦśȮ ėĺŅĴľĴŅĵȮ

ȮNBȮ&N_qqȮugrfȮBgqrglargml'Ȯ įĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįŗŅĬħňŏĵňŗĵĴȮ

NȮ&N_qq'Ȯ įĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįŗŅĬȮ

LNȮ&LmȮN_qq'Ȯ įĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœĴŗįŗŅĬȮ

UȮ&Ugrfbp_u'Ȯ ĔŅĶĵĔŏĸŇĔĔŅĶŏĶňĵĬőħĵœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇȮ

RȮ&Rp_lqdcpȮmdȮApcbgrq'Ȯ ĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

GȮ&Glamknjcrc'Ȯ įĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĵńĚœĴŗĽĴĭŌĶĦśȮ

?sȮ&?sbgr'Ȯ ĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬıŇŏĻļȮőħĵœĴŗĬńĭ

ľĬŗĺĵĔŇĨȮ

Ȯ
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ĶŃĭĭĬňŘŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĶŅĵĺŇĝŅĪň ŗľĸńĔĽŌĨĶĭńĚėńĭŒľŘŏĶňĵĬŏıŇ ŗĴĨŅĴ

ĕŘŀĔņľĬħŏĜıŅŃȮŐĸŃĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħŒľŘŏĶňĵĬŏıŇŗĴȮľĶŊŀŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ĔĶĦňĶŅĵĺŇĝŅĪňŗľĸńĔĽŌĨĶĭńĚėńĭŒľŘŏĶňĵĬŏıŇŗĴĨŅĴĕŘŀĔņľĬħŏĜıŅŃŐĸŃĶŅĵĺŇĝŅȮ

ĪňŗĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħŒľŘŏĶňĵĬŏıŇŗĴĩŘŅœħŘįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœĴŗįŗŅĬȮ&LN'ȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬŒľĴŗěĬĔĺŗŅěŃįŗŅĬȮȮȮȮ

ĕŘŀȮ15ȮĕŘŀĔņľĬħŏıŇŗĴŏĨŇĴĨŅĴĽńĠĸńĔļĦśĨŗŅĚŕȮȮĴňħńĚĬňŘȮ

15,/ȮȮ?sȮ&?sbgr'ȮŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįŗŅĬŒĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬ

ŏĮŖĬıŇŏĻļőħĵœĴŗĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨȮȮȮȮȮȮ

15,0ȮȮUȮ&Ugrfbp_u'ȮŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĭńĬĪŉĔĶŅĵĺŇĝŅĪň ŗœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŒľŘĵĔŏĸŇĔ

ĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬȮőħĵĨŘŀĚħņŏĬŇĬĔŅĶŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬĔŗŀĬĔņľĬħĽŀĭĮĸŅĵĳŅėœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĽńĮħŅľśľĶŊŀĨŅĴĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħŐĸŃŒĝŘŒĬĔĶĦňĪň ŗĬńĔĻŉĔļŅĸŅıńĔĔŅĶĻŉĔļŅľĶŊŀĩŌĔĽń ŗĚŒľŘıńĔĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĚěŅĔ

ĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬŐĸŘĺȮ

15,1ȮȮRȮ&Rp_lqdcpȮmdȮApcbgrq'ȮŒĝŘĽņľĶńĭĭńĬĪŉĔĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

15,2ȮȮGȮȮ&Glamknjcrc'ȮŒĝŘĽņľĶńĭĔŅĶĭńĬĪŉĔĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸŒĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗįĸĔŅĶ

ŏĶňĵĬœĴŗĽĴĭŌĶĦśŏĴŊŗŀĽŇŘĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘȮŴGŵȮěŃĨŘŀĚħņŏĬŇĬĔŅĶĕŀĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸŏıŊŗŀŏĮĸňŗĵĬ

ĶŃħńĭėŃŐĬĬŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĩńħœĮȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬĶŃħńĭėŃŐĬĬȮŴGŵȮŒľŘħņŏĬŇĬĔŅĶħńĚĬňŘȮ

15,2,/ȮĔĶĦňĬńĔĻŉĔļŅĵńĚĪņĚŅĬœĴŗĽĴĭŌĶĦśȮœĴŗĨŇħĨŗŀįŌŘĽŀĬľĶŊŀœĴŗĽŅĴŅĶĩĽŗĚ

ĚŅĬœħŘĨŅĴŏĺĸŅĪňŗĔņľĬħȮŒľŘįŌ ŘĽŀĬĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅěŅĔėŃŐĬĬĪňŗĴňŀĵŌŗŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬĳŅĵŒĬĳŅė

ĔŅĶĻŉĔļŅĩńħœĮȮľŅĔŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬœĴŗĽŗĚįĸĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĔņľĬħȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃŏĮĸňŗĵĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅ

ŏĮŖĬȮŴDŵȮŏĺŘĬŐĨŗĔĶĦňĪňŗœĴŗŒĝŗėĺŅĴĭĔıĶŗŀĚĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮŀīŇĔŅĶĭħňŀŅěŒľŘĕĵŅĵŏĺĸŅĨŗŀœĮœħŘȮ

15,2,0ȮĔĶĦňĬńĔĻŉĔļŅĕŅħĽŀĭĮĸŅĵĳŅėȮŐĸŃœħŘĶńĭŀĬŋĠŅĨŒľŘĽŀĭȮŐĨŗœĴŗ

ĴŅĽŀĭĳŅĵŒĬŏĺĸŅĪňŗĔņľĬħȮľĶŊŀĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœĴŗœħŘĶńĭŀĬŋĠŅĨŒľŘĽŀĭȮŒľŘŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬĮĶŃŏĴŇĬįĸ

ĔŅĶĻŉĔļŅěŅĔėŃŐĬĬĪňŗĴňŀĵŌŗŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬĳŅĵŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĩńħœĮȮľŅĔŀŅěŅĶĵśœĴŗĽŗĚįĸĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴ

ĔņľĬħĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃŏĮĸňŗĵĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮŴDŵȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĕŘŀȮ16ȮȮĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœħŘĶńĭĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬȮŒľŘœħŘĶńĭįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬŏĮŖĬȮŴRŵȮŐĸŃĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃ

œĴŗĬņĴŅėŇħėŗŅėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮ
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ĕŘŀȮ17ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮěŃĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅ

ĞŘņĔńĭĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĻŉĔļŅĴŅŐĸŘĺŒĬĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅœĴŗœħŘȮľŅĔĸĚĪŃŏĭňĵĬĞŘņŒľŘŏĺŘĬĔŅĶĬńĭľĬŗĺĵĔŇĨŏıŊŗŀ

ıŇěŅĶĦŅĺŇĝŅŏĶňĵĬėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗĔņĸńĚĻŉĔļŅŀĵŌŗȮĵĔŏĺŘĬœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔėĦĭħňĪňŗ

ĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬĽńĚĔńħŀĵŌŗȮ

ĕŘŀȮ2.ȮĔŅĶĬńĭěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĽŃĽĴĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶŒľŘĬńĭŏĜıŅŃ

ľĬŗĺĵĔŇĨĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœħŘĶńĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĺŗŅįŗŅĬŏĪŗŅĬńŘĬȮ

ĕŘŀȮ2/ȮėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵŏĜıŅŃĶŅĵĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘėņĬĺĦěŅĔįĸĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚ

ĬńĔĻŉĔļŅŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮőħĵŏŀŅįĸĶĺĴĕŀĚįĸėŌĦĕŀĚěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĔńĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬĕŀĚŐĨŗĸŃ

ĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬĨńĺĨńŘĚŐĸŃľŅĶħŘĺĵěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĕŀĚĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮĔŅĶėņĬĺĦħńĚĔĸŗŅĺŒľŘĨń ŘĚľŅĶĩŉĚ

ĪĻĬŇĵĴȮ0ȮĨņŐľĬŗĚőħĵœĴŗĮńħŏĻļȮ

ĕŘŀȮ20ȮėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴŒľŘėņĬĺĦěŅĔįĸĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĨńŘĚŐĨŗŏĶŇŗĴŏĕŘŅĻŉĔļŅ

ěĬĩŉĚĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĽŋħĪŘŅĵȮőħĵŏŀŅįĸĶĺĴĕŀĚįĸėŌĦĕŀĚěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĔńĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬĕŀĚŐĨŗĸŃ

ĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĻŉĔļŅĪńŘĚľĴħŏĮŖĬĨńĺĨńŘĚŐĸŃľŅĶħŘĺĵěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĪńŘĚľĴħȮĔŅĶėņĬĺĦħńĚĔĸŗŅĺŒľŘĨńŘĚľŅĶ

ĩŉĚĪĻĬŇĵĴȮ0ȮĨņŐľĬŗĚőħĵœĴŗĮńħŏĻļȮ

ĕŘŀȮ21ȮĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœħŘįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮDȮŒľŘĬņĴŅėŇħėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵľĶŊŀėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬ

ŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮ

ĕŘŀȮ22ȮįĸĔŅĶĻŉĔļŅĶŃĭĭœĴŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮœĴŗĨŘŀĚĬńĭĶĺĴľĬŗĺĵĔŇĨŏĮŖĬĨńĺľŅĶŐĨŗŒľŘĬńĭ

ľĬŗĺĵĔŇĨŏıŊŗŀıŇěŅĶĦŅĺŇĝŅŏĶňĵĬėĶĭĨŅĴŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĕŘŀȮ23ȮŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŒħĪň ŗĬńĔĻŉĔļŅœħŘȮ GȮŒľŘėņĬĺĦėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸň ŗĵĶŅĵĳŅė

ĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬőħĵĬńĭŏĜıŅŃĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœĴŗœħŘȮGȮŏĪŗŅĬńŘĬȮ

ĕŘŀȮ24ȮŏĴŊŗŀĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚľĸńĔĽŌĨĶŐĸŘĺȮŐĸŃœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵ

ĽŃĽĴĨńŘĚŐĨŗȮ/,6.ȮĕŉŘĬœĮȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ0,..ȮĬńĔĻŉĔļŅĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴĪňŗœħŘĶńĭįĸ

ĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮB)ȮľĶŊŀȮBȮľĶŊŀŏĸŊŀĔŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗŏıŇŗĴŏĨŇĴȮŏıŊŗŀĪņėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵŒľŘĩŉĚȮ

0,..ȮĔĶĦňŏĮŖĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴŒľŘİŗŅĵĪŃŏĭňĵĬĬņėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅĴŅėŇħ

ėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮŐĸŃĨŘŀĚŀĵŌŗŒĬĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗľĸńĔĽŌĨĶĔņľĬħȮ

ĕŘŀȮ25ȮŒĬĔĶĦňĪň ŗĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬŀńĬœĴŗŀŅěĔŘŅĺĸŗĺĚŏĽňĵœħŘȮĪň ŗŀŅěŅĶĵśįŌ ŘĽŀĬœĴŗĽŅĴŅĶĩ

ĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅœħŘȮŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨńŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶŏıŊŗŀĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ľĴĺħȮ6Ȯ

ĔŅĶĵŘŅĵėĦŃȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃĔŅĶĶńĭőŀĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ26ȮĔŅĶĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀĔŅĶŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶȮ

26,/ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗěŃĕŀĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶěŃĨŘŀĚĻŉĔļŅŒĬėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶ

ŏħŇĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃĴňėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ0,3.ȮĪńŘĚĬňŘœĴŗĬńĭĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĸŅıńĔ

ĔŅĶŏĶňĵĬľĶŊŀĩŌĔĽńŗĚŒľŘıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃœĴŗŏėĵœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŒľŘĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶĴŅĔŗŀĬȮ

26,0ȮŒĬĔŅĶĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚŐĽħĚŏľĨŋįĸ

ĮĶŃĔŀĭȮŐĸŃįŗŅĬĔŅĶıŇěŅĶĦŅȮľĶŊŀħņŏĬŇĬĔŅĶĨŅĴĪňŗľĸńĔĽŌĨĶȮľĶŊŀĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

26,1ȮĔŅĶĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶĨŘŀĚħņŏĬŇĬĔŅĶŒľŘŏĽĶŖěĽŇŘĬĔŗŀĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬ

ŏĶňĵĬŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮŕȮȮ

26,2ȮĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮĪň ŗĬńĔĻŉĔļŅĵŘŅĵėĦŃȮŏĶňĵĬĴŅȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴľĴĺħĪňŗ Ȯ7ȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

26,3ȮĶŃĵŃŏĺĸŅŏĶňĵĬȮŒľŘĬńĭĨńŘĚŐĨŗŏĶŇŗĴŏĕŘŅŏĶňĵĬŒĬėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶŏħŇĴȮ

26,4ȮĔŅĶıŇěŅĶĦŅŀĬŋĴńĨŇĔŅĶĕŀĵŘŅĵŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

26,5ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶěŃĨŘŀĚĻŉĔļŅŒĬėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶ

ĪňŗĵŘŅĵœĮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅěŉĚěŃĕŀĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅœħŘȮĪńŘĚĬňŘœĴŗĬńĭĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĸŅıńĔĔŅĶ

ŏĶňĵĬľĶŊŀĩŌĔĽńŗĚŒľŘıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮ

26,6ȮĬńĔĻŉĔļŅĪň ŗĵ ŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸň ŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶěŃĨŘŀĚĝņĶŃėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĨŅĴĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

ĕŘŀȮ27ȮĔŅĶĶńĭőŀĬĬńĔĻŉĔļŅěŅĔĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅŀŊŗĬȮ

27,/ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěıŇěŅĶĦŅĶńĭőŀĬĬńĔĻŉĔļŅěŅĔĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŀŊŗ ĬĪň ŗĴňȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĺŇĪĵģŅĬŃŏĪňĵĭŏĪŗŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĸŃĔņĸńĚĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĪňŗĴňĶŃħńĭŐĸŃĴŅĨĶģŅĬŏĪňĵĭŏėňĵĚœħŘĔńĭľĸńĔĽŌĨĶ

ĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴŅŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅœħŘőħĵœħŘĶńĭėĺŅĴŏľŖĬĝŀĭěŅĔėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃėĦĭħňȮ

ŐĸŃĕŀŀĬŋĴńĨŇěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

27,0ȮėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĪňŗěŃœħŘĶńĭĔŅĶıŇěŅĶĦŅĶńĭőŀĬȮ

27,0,/ȮĴňėŋĦĽĴĭńĨŇėĶĭĩŘĺĬĨŅĴĕŘŀȮ00Ȯ

27,0,0ȮœĴŗŏĮŖĬįŌŘĪňŗıŘĬĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅěŅĔĽĩŅĭńĬŏħŇĴħŘĺĵĴňĔĶĦňėĺŅĴįŇħ

ĪŅĚĺŇĬńĵȮ
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27 ,0 ,1 Ȯ œħ ŘĻ ŉ ĔļŅŀĵ Ō ŗ ŒĬĽĩŅĭ ńĬŀ ŋħĴĻ ŉ ĔļŅĴŅŐĸ Ř ĺ œĴ ŗĬ Ř ŀĵĔĺŗ ŅȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮĪńŘĚĬňŘœĴŗĬńĭĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĸŅıńĔľĶŊŀĩŌĔĽńŗĚŒľŘıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮŐĸŃĨŘŀĚœħŘėŗŅĶŃħńĭ

ėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴĨńŘĚŐĨŗȮ0,..ȮĕŉŘĬœĮȮ

27,0,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĮĶŃĽĚėśěŃőŀĬĴŅĻŉĔļŅŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮěŃĨŘŀĚĽŗĚŒĭ

ĽĴńėĶĩŉĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ4ȮĽńĮħŅľśȮĔŗŀĬŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĮĶŃĽĚėśěŃŏĕŘŅĻŉĔļŅĬńŘĬıĶŘŀĴ

ĔńĭŐĬĭŏŀĔĽŅĶĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

27,0,3ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗőŀĬĴŅĨŘŀĚĴňŏĺĸŅĻŉĔļŅŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĮň

ĔŅĶĻŉĔļŅȮőħĵĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴľĴĺħȮ7Ȯ

ĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ7Ȯ

ĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ3.ȮįŌŘĴňĽŇĪīŇœħŘĶńĭĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĕŘŀŒħĕŘŀľĬŉŗĚȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

3.,/ȮĔņĸńĚĻŉĔļŅŀĵŌŗŒĬľĸńĔĽŌĨĶŒħľĸńĔĽŌĨĶľĬŉŗĚĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĸŘĺőŀĬĵŘŅĵ

ėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶȮ

3.,0ȮĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĸŃŏĕŘŅĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅ

ĨĶňĪňŗȮ0Ȯ

3.,1ȮįŗŅĬĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħĺŇĝŅľĬŉŗĚĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

3.,2ȮŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ3/ȮĔŅĶıŇěŅĶĦŅŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮȮ

3/,/ȮĨŘŀĚŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĻŉĔļŅěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĞŉŗĚŏĮŖĬĽŗĺĬľĬŉŗĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗ

őŀĬĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶȮőħĵĬńĔĻŉĔļŅŏĮŖĬįŌŘŏĸŊŀĔȮ

3/,0ȮĨŘŀĚŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħňĵĺĔńĬľĶŊŀĽńĴıńĬīśŐĸŃŏĪňĵĭŏėňĵĚ

ĔńĬœħŘȮ

3/,1ȮĨŘŀĚœĴŗŒĝŗĶŅĵĺŇĝŅħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮĽńĴĴĬŅȮĮńĠľŅıŇŏĻļȮŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦś

ĺŇĝŅĝňıȮİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮŏĨĶňĵĴĽľĔŇěĻŉĔļŅȮŐĸŃĽľĔŇěĻŉĔļŅȮȮ

ĕŘŀȮ30ȮįŌŘĴňĽŇĪīŇœħŘĶńĭĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĕŘŀŒħĕŘŀľĬŉŗĚȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

30,/ȮĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅľĶŊŀŏėĵĻŉĔļŅŒĬĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅȮ

30,0ȮįŗŅĬĔŅĶĻŉĔļŅľĶŊŀŀĭĶĴŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħĺŇĝŅľĬŉŗĚĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ
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30,1ȮĕŀĵŘŅĵĽĩŅĬĻŉĔļŅĴŅěŅĔĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŀŊŗĬȮ

30,2ȮĻŉĔļŅěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅĬŀĔĶŃĭĭȮĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴŀńīĵŅĻńĵȮĔŅĶİŉĔŀŅĝňıȮľĶŊŀ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĪņĚŅĬŐĸŃĨŘŀĚĴňėĺŅĴĶŌŘıŊ ŘĬģŅĬĶŃħńĭĴńīĵĴĻŉĔļŅĨŀĬĮĸŅĵľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅĽņľĶńĭ

ĬńĔĻŉĔļŅĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ

30,3ȮĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňěŅĔĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŐĸŃŏĕŘŅĻŉĔļŅ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňŒĭĪňŗȮ0ȮĽŅĴŅĶĩĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅľĴĺħĺŇĝŅĔŅĶĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮěņĬĺĬȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇ ĨȮ

ŐĸŃĨŘŀĚŏĶňĵĬŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ31ȮĔŅĶıŇěŅĶĦŅĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

ȮȮ31,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵľĶŊŀĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅȮ

31,/,/ȮŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭŀŋħĴĻŉĔļŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅȮ

ĪňŗĽņĬńĔĚŅĬėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĔŅĶŀŋħĴĻŉĔļŅľĶŊŀľĬŗĺĵĚŅĬĕŀĚĶńģĪňŗĴňŀņĬŅěĨŅĴĔġľĴŅĵĶńĭĶŀĚȮ

31,/,0ȮŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňŏĬŊ ŘŀľŅĽŅĶŃėĶŀĭėĸŋĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮȮȮȮȮȮ

ĽŅĴŒĬĽňŗĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

31,/,1ȮŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅĪňŗœħŘĶŃħńĭėŃŐĬĬœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮ AȮľĶŊŀœħŘȮȮȮȮȮȮȮ

ėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮ0,..ȮľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅŒĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸŏĮŖĬėŗŅĶŃħńĭȮŐĸŃœħŘįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬ

įŗŅĬŒĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœĴŗĮĶŃŏĴŇĬįĸŏĮŖĬėŗŅĶŃħńĭœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮNȮĪńŘĚĬňŘĨŘŀĚŏĮŖĬœĮĨŅĴŏĚŊŗŀĬœĕĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĬńŘĬ

ĔņľĬħȮ

31,/,2ȮěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĪňŗœħŘĶńĭĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅĶĺĴŐĸŘĺĨŘŀĚœĴŗŏĔŇĬ

ĽŅĴŒĬĽňŗĕŀĚěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗĔņĸńĚĻŉĔļŅȮȮ

31,/,3ȮĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅĪňŗœħŘĶńĭĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮŒľŘĭńĬĪŉĔŒĬȮȮȮȮ

ŒĭĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮőħĵŒĝŘŀńĔļĶȮRȮ

31,/,4ȮĨŘŀĚœĴŗŒĝŗĶŅĵĺŇĝŅħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮĽńĴĴĬŅȮĮńĠľŅıŇŏĻļȮŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦś

ĺŇĝŅĝňıȮİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮŏĨĶňĵĴĽľĔŇěĻŉĔļŅȮŐĸŃĽľĔŇěĻŉĔļŅȮȮ

31,/,5ȮŒĬĔĶĦňĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĮŇħľĸńĔĽŌĨĶŒľĴŗȮŏĪňĵĭőŀĬĬńĔĻŉĔļŅŏĕŘŅĻŉĔļŅœħŘ

œĴŗŏĔŇĬĝńŘĬĮňŐĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭŀĬŋĠŅĨŒľŘĴňĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŀĵŌŗȮĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĪňŗœħŘĶńĭėĺŅĴ

ŏľŖĬĝŀĭŐĸŘĺȮ

31,/,6ȮĔĶĦňĪňŗœĴŗŏĮŖĬœĮĨŅĴĕŘŀȮ31,/,/ȮůȮ31,/,5ȮŒľŘŀĵŌŗŒĬħŋĸĵıŇĬŇěĕŀĚ

ėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

31,0ȮĔŅĶĻŉĔļŅĬŀĔĶŃĭĭȮĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴŀńīĵŅĻńĵȮľĶŊŀĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĪņĚŅĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŏĕŘŅĽŌŗĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃĭĭȮ
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31,0,/ȮĔŅĶŏĪňĵĭėĺŅĴĶŌ ŘěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅĬŀĔĶŃĭĭȮĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴŀńīĵŅĻńĵȮ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĪņĚŅĬȮěŃŏĪňĵĭŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĶŃħńĭĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗŏĮŇħĽŀĬȮȮȮȮȮ

ŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

31,0,0ȮĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĔŅĶŏĪňĵĭėĺŅĴĶŌŘŐĸŃĔŅĶŒľŘľĬŗĺĵĔŇĨĽņľĶńĭĔŅĶĻŉĔļŅĬŀĔ

ĶŃĭĭĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴŀńīĵŅĻńĵȮľĶŊŀĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĪņĚŅĬȮŏĕŘŅĽŌŗĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃĭĭŒľŘėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬ

ĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŒĝŘĺŇīňĔŅĶŀĵŗŅĚŒħŀĵŗŅĚľĬŉŗĚľĶŊŀľĸŅĵŀĵŗŅĚħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮŏĮŖĬľĸńĔŏĔĦĤśŒĬĔŅĶ

ĮĶŃŏĴŇĬȮ

&/'ȮĔŅĶĪħĽŀĭĴŅĨĶģŅĬȮ&ApcbgrqȮdpmkȮQr_lb_pbgxcbȮRcqrq'Ȯ

&0'ȮĔŅĶĪħĽŀĭĪň ŗėĦŃȮľĶ ŊŀľĸńĔĽ ŌĨĶě ńħĽŀĭŏŀĚȮ &ApcbgrqȮdpmkȮ

Cv_kgl_rgml'Ȯ

&1'ȮĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬľĶŊŀŀĭĶĴĪňŗěńħőħĵľĬŗĺĵĚŅĬĨŗŅĚȮŕȮ&ApcbgrqȮdpmkȮ

Rp_glgle'ȮȮ

&2'ȮĔŅĶŏĽĬŀŐĲŘĴĽŃĽĴĚŅĬȮ&ApcbgrqȮdpmkȮNmprdmjgm'Ȯ

įĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬěŃĨŘŀĚŏĪňĵĭœħŘœĴŗĨŗņĔĺŗŅėŃŐĬĬȮAȮľĶŊŀȮėŗŅĶŃħńĭ

ėŃŐĬĬȮ0,..ȮľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅĽņľĶńĭĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅȮěŉĚěŃŒľŘěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀ

ĔĸŋŗĴĺŇĝŅĬńŘĬȮŐĨŗěŃœĴŗŒľŘĶŃħńĭėŃŐĬĬȮŐĸŃœĴŗĴňĔŅĶĬņĴŅėŇħėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮľĶŊŀėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬ

ŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮȮ

31,0,1ȮȮŒľŘĴňĔŅĶĭńĬĪŉĔįĸĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴĺŇīňĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬħńĚĬňŘȮ

&/'ȮľĬŗĺĵĔŇĨĪňŗœħŘěŅĔĔŅĶĪħĽŀĭĴŅĨĶģŅĬȮŒľŘĭńĬĪŉĔŏĮŖĬȮŴAQŵȮ

&ApcbgrqȮdpmkȮQr_lb_pbgxcbȮRcqrq'Ȯ

&0'ȮľĬŗĺĵĔŇĨĪňŗœħŘěŅĔĔŅĶĪħĽŀĭĪňŗėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶěńħĽŀĭŏŀĚŒľŘ

ĭńĬĪŉĔŏĮŖĬȮŴACŵȮȮ&ApcbgrqȮdpmkȮCv_kgl_rgml'Ȯ

&1'ȮľĬŗĺĵĔŇĨĪňŗœħŘěŅĔĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬľĶŊŀŀĭĶĴĪňŗěńħőħĵľĬŗĺĵĚŅĬȮ

ĨŗŅĚȮŕȮŒľŘĭńĬĪŉĔŏĮŖĬȮŴARŵȮ&ApcbgrqȮdpmkȮRp_glgle'ȮȮ

&2'ȮľĬŗĺĵĔŇĨĪňŗœħŘěŅĔĔŅĶŏĽĬŀŐĲŘĴĽŃĽĴĚŅĬȮŒľŘĭńĬĪŉĔŏĮŖĬȮŴANŵȮ

&ApcbgrqȮdpmkȮNmprdmjgm'Ȯ

31,0,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅěŃĨŘŀĚĴňŏĺĸŅŏĶňĵĬŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮȮȮȮ

ŀĵŗŅĚĬŘŀĵȮ/ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮěŉĚěŃĴňĽŇĪīŇĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮ

31,0,3ȮŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŐĨŗĚĨń ŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃȮ

ĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮĮĶŃĔŀĭħŘĺĵȮ
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&/'ȮėĦĭħňėĦŃĪňŗĶńĭįŇħĝŀĭĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀ

ĔĸŋŗĴĺŇĝŅĪňŗěŃĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬĮĶŃīŅĬȮ

&0'ȮŀŅěŅĶĵśľĶŊŀįŌŘŏĝňĵĺĝŅĠŒĬľĸńĔĽŌĨĶĪňŗěŃĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬ

ĶŅĵĺŇĝŅěņĬĺĬŀĵŗŅĚĬŘŀĵľĬŉŗĚėĬŐĨŗœĴŗŏĔŇĬĽŅĴėĬőħĵėņŐĬŃĬņĕŀĚėĦĭħňĨŅĴȮ&/'ȮŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

&1'ȮĮĶŃīŅĬėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅĪňŗěŃĕŀĵĔŏĺŘĬ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

ŏĴŊŗŀėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅħņŏĬŇĬĔŅĶ

ŏĽĶŖěĽŇŘĬŐĸŘĺȮŒľŘĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅœĮĵńĚĽņĬńĔĽŗĚŏĽĶŇĴĺŇĝŅĔŅĶŐĸŃ

ĚŅĬĪŃŏĭňĵĬŏıŊŗŀŏĽĬŀŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀĬŋĴńĨŇĨŗŀœĮȮ

ĕŘŀȮ32ȮĔņľĬħŏĺĸŅĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮ

ĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĮĶŃĽĚėśěŃŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĔĸŋŗĴĺŇĝŅȮ

ěŃĨŘŀĚĵŊŗĬėņĶŘŀĚĨŗŀĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĳŅĵŒĬȮ4ȮĽńĮħŅľśȮĬńĭěŅĔĺńĬŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŐĶĔĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅȮŏĺŘĬŐĨŗ

œħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔŀīŇĔŅĶĭħňȮŐĨŗĪńŘĚĬňŘĨŘŀĚœĴŗŏĔŇĬȮ0ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮőħĵĴňĽŇĪīŇĕŀŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃ

ĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅœħŘŏıňĵĚėĶńŘĚŏħňĵĺȮ

ĕŘŀȮ33ȮĔŅĶĬńĭěņĬĺĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĕŀĚįŌŘĪňŗœħŘĶńĭĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŒľŘĩŊŀŏĔĦĤśħńĚĬňŘȮ

33,/ȮĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅŒľŘĬńĭěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨȮœħŘœĴŗŏĔŇĬȮ00ȮľĬŗĺĵĔŇĨ

ŏĮŖĬȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ

33,0ȮĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅŒľŘĬńĭěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨœħŘœĴŗŏĔŇĬȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨ

ŏĮŖĬȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ

ĕŘŀȮ34ȮĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃĔŅĶĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮĨŘŀĚĝņĶŃėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴ

ĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ/.Ȯ

ĔŅĶĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮĔŅĶĸŅŀŀĔȮŐĸŃĔŅĶıŘĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ35ȮĔŅĶĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮ

35,/ȮĬńĔĻŉĔļŅŀŅěĵŊŗĬėņĕŀĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬœħŘŒĬĔĶĦňĨŗŀœĮĬňŘȮ

35,/,/ȮĩŌĔŏĔĦĤśľĶŊŀŏĶňĵĔĶŃħĴıĸŏĕŘŅĶńĭĶŅĝĔŅĶĪľŅĶĔŀĚĮĶŃěņĔŅĶȮ
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35,/,0ȮœħŘĶ ńĭĪŋĬŐĸĔŏĮĸň ŗĵĬĬńĔĻŉĔļŅĶŃľĺŗŅĚĮĶŃŏĪĻľĶŊŀĪŋĬŀŊ ŗĬŒħȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏľŖĬĽĴėĺĶĽĬńĭĽĬŋĬȮ

35,/,1ȮŏěŖĭĮŗĺĵěĬĨŘŀĚıńĔĶńĔļŅĨńĺŏĮŖĬŏĺĸŅĬŅĬŏĔŇĬĔĺŗŅĶŘŀĵĸŃȮ0.ȮĕŀĚŏĺĸŅ

ŏĶňĵĬĪńŘĚľĴħŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮőħĵĴňŒĭĶńĭĶŀĚŐıĪĵśěŅĔĽĩŅĬıĵŅĭŅĸĕŀĚĪŅĚĶŅĝĔŅĶľĶŊŀ

ĽĩŅĬıĵŅĭŅĸĕŀĚŏŀĔĝĬĨŅĴĔġľĴŅĵĺŗŅħŘĺĵĽĩŅĬıĵŅĭŅĸȮȮ

35,/,2ȮŏĴŊŗŀĬńĔĻŉĔļŅĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬĽŗĺĬĨńĺŀŅěĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬœħŘȮ

ĩŘŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĴŅŐĸŘĺŀĵŗŅĚĬŘŀĵȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ

35,/,3ȮŏľĨŋįĸŀŊŗĬĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏľŖĬĽĴėĺĶȮ

35,0ȮĬńĔĻŉĔļŅĪň ŗĨ ŘŀĚĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŒľŘĵŊ ŗĬėņĶŘŀĚĳŅĵŒĬĽńĮħŅľśĪň ŗȮ1ȮĕŀĚȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮőħĵĔŅĶŀĬŋĴńĨŇŒľŘĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŒľŘŏĮŖĬŀņĬŅěĕŀĚėĦĭħňȮ

Ĭ ńĔĻ ŉĔļŅĴňĽ ŇĪī Ň śĕŀĸŅıńĔĔŅĶŏĶ ňĵĬőħĵĕŀŀĬŋĴ ńĨ ŇĨ ŗŀėĦĭħňœĴ ŗŏĔŇĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮĩŘŅĬńĔĻŉĔļŅĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬĪňŗěŃĨŘŀĚĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬĴŅĔĔĺŗŅȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮľĶŊŀ

ŏĴŊŗŀėĶĭĔņľĬħıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŘĺĵńĚĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬĪňŗěŃĨŘŀĚıńĔĔŅĶŏĶňĵĬĨŗŀœĮŀňĔȮŒľŘĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀıńĔ

ĔŅĶŏĶňĵĬŒľĴŗŐĸŃĨŘŀĚœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

35,1ȮŒĬĔĶĦňĪň ŗĬ ńĔĻŉĔļŅœħŘĶ ńĭŀĬŋĴńĨ ŇŒľŘĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŒľŘĬńĭĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŏĕŘŅĶĺĴŒĬĶŃĵŃŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅħŘĺĵȮ

35,2ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŒľŘĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬȮŏĴŊŗŀěŃĔĸńĭŏĕŘŅŏĶňĵĬěŃĨŘŀĚĵŊŗĬėņĶŘŀĚ

ĕŀĔĸńĭŏĕŘŅŏĶňĵĬĔŗŀĬĺńĬŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ0ȮĽńĮħŅľśȮŐĸŃŏĴŊŗŀœħŘĶńĭėĺŅĴŏľŖĬĝŀĭěŅĔ

ėĦĭħňŐĸŘĺěŉĚěŃĔĸńĭŏĕŘŅŏĶňĵĬœħŘȮ

ĕŘŀȮ36ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĮĶŃĽĚėśěŃĸŅŀŀĔěŅĔėĺŅĴŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒľŘĵŊŗĬ

ľĬńĚĽŊŀĸŅŀŀĔȮŐĸŃĨŘŀĚœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔŗŀĬȮĔŅĶĸŅŀŀĔěŉĚěŃĽĴĭŌĶĦśȮ

ĕŘŀȮ37ȮĔŅĶıŘĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

37,/ȮĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶȮ

37,0ȮœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŒľŘĸŅŀŀĔȮ

37,1ȮœĴŗĶńĔļŅĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅŒĬŐĨŗĸŃĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅȮ

37,2Ȯœħ ŘĶŃħ ńĭėŃŐĬĬĶŅĵĺ ŇĝŅŏĨĶ ňĵĴİ ŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺ ŇĝŅĝ ňıȮ ĶŅĵĺ ŇĝŅȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

İŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĶŅĵĺŇĝŅŏĨĶňĵĴĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĶŅĵĺŇĝŅĽľĔŇěĻŉĔļŅȮĨŗņĔĺŗŅȮAȮŏĮŖĬėĶńŘĚĪňŗȮ0Ȯ

ĵĔŏĺŘĬĬńĔĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĪňŗĮĶŃĽĚėśěŃĶńĭĺŋĥŇŀĬŋĮĶŇĠĠŅŒĬĽŅĕŅŏħňĵĺĔńĬȮ
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37,3ȮįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴĨŗņĔĺŗŅȮ/,4.ȮŏĴŊŗŀĽŇŘĬĮňĔŅĶĻŉĔļŅ

ĮĔĨŇĪňŗȮ/ȮľĶŊŀĴňįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœħŘĶńĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴĨŗņĔĺŗŅȮ/,6.ȮŏĴŊŗŀĽŇŘĬĮňĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇ

ĪňŗȮ0ȮĬńĭĨńŘĚŐĨŗŏĶŇŗĴŏĕŘŅŏĶňĵĬȮŐĸŃŒĬĪŋĔȮŕȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĩńħœĮȮĵĔŏĺŘĬĬńĔĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĪňŗ

ĮĶŃĽĚėśěŃĶńĭĺŋĥŇŀĬŋĮĶŇĠĠŅŒĬĽŅĕŅŏħňĵĺĔńĬȮ

ĽņľĶ ńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶ ňĵĬŐĭĭœĴ ŗŏĨ ŖĴŏĺĸŅŒľŘĬņĳŅėķħ ŌĶ ŘŀĬĴŅĶĺĴŏĮŖĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅħŘĺĵȮ

ŒĬĔĶĦňĪňŗĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬĴňįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮŴGŵȮœĴŗĨŘŀĚĬņĴŅėŇħȮŒľŘėŇħėŗŅ

ĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴŏĜıŅŃĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮ

37,4ȮŒĝŘŏĺĸŅĔŅĶĻŉĔļŅŏĔŇĬĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗĔņľĬħȮ

37,5ȮĕŅħėŋĦĽĴĭńĨŇĨŅĴĕŘŀȮ00ȮŀĵŗŅĚŒħŀĵŗŅĚľĬŉŗĚȮ

37,6ȮĨŅĵȮ

ĕŘŀȮ4.ȮȮĬńĔĻŉĔļŅıŘĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅŀńĬŏĬŊŗŀĚĴŅěŅĔĔŅĶœĴŗĶńĔļŅĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅ

ĽŅĴŅĶĩĵŊŗĬėņĶŘŀĚȮıĶŘŀĴŐĽħĚŏľĨŋįĸŀńĬĽĴėĺĶȮĕŀėŊĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĨŗŀĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŐĸŃŏĴŊŗŀ

œħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŐĸŘĺĨŘŀĚĝņĶŃŏĚŇĬȮėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĕŀĔŅĶėŊĬĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮŐĸŃėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶ

ĶńĔļŅĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

Ȯ

ľĴĺħȮ//Ȯ

ĔŅĶĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ4/ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĩŊŀĺŗŅĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶȮĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇėĶĭĩŘĺĬĪŋĔĕŘŀħńĚĬňŘȮ

4/,/ȮĴňėĺŅĴĮĶŃıķĨŇħňȮȮ

4/,0ȮĽŀĭœħŘĶŅĵĺ ŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴŏĔĦĤś ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸȮ

4/,1ȮœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮ0,..Ȯ

4/,2ȮĽŀĭįŗŅĬĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬėĺŅĴĶŌŘŐĸŃĪńĔļŃĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮȮ

4/,3ȮįŗŅĬĔŅĶŏĕŘŅĶŗĺĴĔŇěĔĶĶĴĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

4/,4ȮĴňŏĺĸŅĻŉĔļŅŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĨŅĴŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĕŘŀȮ40ȮĔŅĶĕŀŀĬŋĴńĨŇĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮ

40,/ȮŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŒħĪňŗĬńĔĻŉĔļŅėŅħĺŗŅěŃĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀĽņŏĶŖěȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĨŗŀĽņĬńĔĽŗĚŏĽĶŇĴĺŇĝŅĔŅĶŐĸŃĚŅĬĪŃŏĭňĵĬȮőħĵĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃıŇěŅĶĦŅĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĵŊŗĬėĺŅĴěņĬĚ



110 

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

 

ĕŀĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĨŅĴĕŘŀȮ4/ȮŐĸŃĨŘŀĚœĴŗėŘŅĚĝņĶŃėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĨŗŅĚȮŕȮœĴŗĨŇħėŘŅĚĺńĽħŋ

ĽŅĶĽĬŏĪĻȮľĶŊŀŀĵŌŗĶŃľĺŗŅĚĩŌĔĸĚőĪļĪŅĚĺŇĬńĵȮŏıŊŗŀĕŀŀĬŋĴńĨŇŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀĮĶŇĠĠŅĨĶňȮȮ

40,0ȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶĨĶĺěĽŀĭėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĺŗŅėĶĭĩŘĺĬĨŅĴ

ĕŘŀĭńĚėńĭĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃŒľŘĩŊŀĺńĬĪňŗėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶ

ĨĶĺěĽŀĭėŋĦĽĴĭńĨŇĺŗŅėĶĭĩŘĺĬŏĮŖĬĺńĬĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮȮ

ŒĬĔĶĦňĪň ŗĻ ŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĴŅŐĸŘĺœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1ȮĮňȮŐĸŃ

ěņŏĮŖĬĨŘŀĚĵŋĨŇĔŅĶĻŉĔļŅȮĽŅĴŅĶĩĵŊŗĬĕŀĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅĕŀĚŐĨŗĸŃľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴ

ĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮőħĵĻŉĔļŅĶŅĵĺŇĝŅĴŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ7.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĮĶŃĔŀĭħŘĺĵĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮœĴŗ

ĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĺŇĝŅŏĜıŅŃœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ23ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĺŇĝŅŏĸŊŀĔŏĽĶňœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃ

ėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ0,..ȮľĶŊŀȮ

ĔĶĦňĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĴŅŐĸŘĺœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ2ȮĮňȮĽŀĭœħŘĶŅĵĺŇĝŅ

ĨŗŅĚȮŕȮėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĴňėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/,53ȮĽŅĴŅĶĩĵŊŗĬĕŀ

ĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅĕŀĚŐĨŗĸŃľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮ

ĕŘŀȮ41ȮĬńĔĻŉĔļŅĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňŐĸŃěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴȮĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇ

ħńĚĬňŘȮ

41,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ2ȮĮňȮľĶŊŀĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ3ȮĮňȮŏĴŊŗŀŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶ

ŐĸŘĺœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭľĬŉŗĚȮŐĸŃœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬ

ŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,03ȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭĽŀĚȮȮ

Ȯ ȮȮȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮĽŀĭœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĶŃħńĭ

ŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮŐĸŃŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅ

ŒĬĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭľĬŉŗĚȮŐĸŃœħŘĶńĭĶŃħńĭėŗŅ

ėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,03ȮĕŉŘĬœĮȮŐĸŃŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶ

œħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,03ȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ

1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭĽŀĚȮ

41,0ȮĽŀĭœħŘŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħȮŕȮœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮAȮĨŅĴĶŃĭĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬľĶŊŀœĴŗœħŘȮ

ŴLNŵȮĨŅĴĶŃĭĭœĴŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬȮ

41,1ȮĴňĶŃĵŃŏĺĸŅŏĶňĵĬħńĚĬňŘȮ

41,1,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ2ȮĮňȮĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅ

ŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗŏĔŇĬȮ6ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮŐĸŃĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴŏĺĸŅ

ŒĝŘŏĺĸŅœĴŗŏĔŇĬȮ/0ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮĪńŘĚĬňŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ
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41,1,0ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ3ȮĮňȮĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭŏĨŖĴŏĺĸŅ

ŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗŏĔŇĬȮ/.ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮŐĸŃĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗŏĨŖĴ

ŏĺĸŅŒĝŘŏĺĸŅœĴŗŏĔŇĬȮ/3ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮĪńŘĚĬňŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮ

41,1,1ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭ

ŏĨŖĴŏĺĸŅŒĝŘŏĺĸŅŒĬĔŅĶĻŉĔļŅœĴŗŏĔŇĬȮ2ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮŐĸŃĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅŏĶňĵĬŐĭĭœĴŗ

ŏĨŖĴŏĺĸŅŒĝŘŏĺĸŅœĴŗŏĔŇĬȮ6ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇĨŇħĨŗŀĔńĬȮĪńŘĚĬňŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮȮ

41,2ȮĨŘŀĚœĴŗŏėĵĕŀĵĔŏĺŘĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅȮĵĔŏĺŘĬĔĶĦňĔŅĶŏĪňĵĭőŀĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮ

ĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮ

41,3ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗěŃœħŘĶńĭĮĶŇĠĠŅŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴěŃĨŘŀĚŏĮŖĬįŌŘĴňėĺŅĴĮĶŃıķĨŇħňȮŐĸŃœĴŗŏėĵ

ĩŌĔĸĚőĪļĪŅĚĺŇĬńĵĨĸŀħĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗĻŉĔļŅŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĕŘŀȮ42ȮĔŅĶŒľŘĶŅĚĺńĸŏľĶňĵĠĪŀĚĞŉŗĚĴňĶŌĮĶŗŅĚĸńĔļĦŃŐĸŃĕĬŅħĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħ

ĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅěŃĨŘŀĚĴňėŋĦĽĴĭńĨŇħńĚĬňŘȮ

42,/ȮœħŘŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭľĬŉŗĚŐĸŃĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮ1,53Ȯ

42,0ȮœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴĽŌĚĽŋħŒĬĔĸŋŗĴįŌŘĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĮňŏħňĵĺĔńĬŒĬȮȮȮȮȮȮ

ŐĨŗĸŃėĦŃȮ

ľĴĺħȮ/0Ȯ

ĔŅĶėĺĭėŋĴėŋĦĳŅıȮ

Ȯ

ĕŘŀȮ43ȮŒľŘĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĮĶŃŏĴŇĬĔŅĶĽŀĬĕŀĚŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬŀĵŗŅĚĬŘŀĵĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĸŃȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

/ȮėĶńŘĚȮŐĸŃŒľŘĬņįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬĴŅŒĝŘŒĬĔŅĶıńĥĬŅėŋĦĳŅıĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮ

ĕŘŀȮ44ȮŒľŘėĦŃŐĸŃľĸńĔĽŌĨĶĴňĔŅĶĺŇěńĵŏıŊŗŀĨŇħĨŅĴȮŐĸŃĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŒĝŘľĸńĔĽŌĨĶŀĵŗŅĚĨŗŀŏĬŊŗŀĚ

ĳŅĵŒĬȮ3ȮĮňȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

Ȯ

ĮĶŃĔŅĻȮĦȮȮĺńĬĪňŗȮ02ȮŏħŊŀĬȮıķĻěŇĔŅĵĬȮȮȮı,Ļ,Ȯ0335ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ Ȯ
ȮȮȮ&ĬŅĵěĶŌĠȮȮĩŅĺĶěńĔĶś'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ĬŅĵĔĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮ

ȮȮȮȮȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ
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Ȯ

Ȯ

ĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮš'ȮȮ

ı,Ļ,ȮšŤťŠȮ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ȯ

Ȯ őħĵĪňŗŏĮŖĬĔŅĶŐĔŘœĕŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı ,Ļ,ȮšŤŤŦȮŏıŊŗŀŒľŘȮ

ĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅȮŐĸŃĔŅĶĭĶŇľŅĶĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮȮ

ŏĮ ŖĬœĮŀĵ ŗŅĚĴ ňĮĶŃĽ ŇĪī ŇĳŅıȮŀŅĻń ĵŀņĬŅěĨŅĴėĺŅĴŒĬĴŅĨĶŅȮŠŧȮ&š'ȮŐĸŃĴŅĨĶŅȮŤŧȮŐľŗĚ

ıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮı,Ļ,ȮšŤţŦȮŐĸŃőħĵĴĨŇĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗȮŠş-

šŤťŠȮŏĴŊŗŀĺńĬĪňŗȮťȮȮȮȮĔńĬĵŅĵĬȮı,Ļ,ȮšŤťŠȮěŉĚŀŀĔĕŘŀĭńĚėńĭœĺŘȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŏĶňĵĔĺŗŅȮŴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮš'Ȯı,Ļ,ȮšŤťŠŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮšȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŒľŘŒĝŘĭńĚėńĭĔńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅĨńŘĚŐĨŗĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮŠ-šŤťŠȮŏĮŖĬĨŘĬœĮȮ

Ȯ ĕŘŀȮŢȮŒľŘŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀėĺŅĴŒĬȮĕŘŀȮŢȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬ

ıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮħńĚĬňŘȮ

ȮŴŴŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶŵȮľĴŅĵėĺŅĴĺŗŅȮŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņĪňŗĴňėŋĦĺŋĥŇĨĶĚľĶŊŀĽńĴıńĬīś

ĔńĭĽŅĕŅĺŇĝŅĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗŏĮŇħĽŀĬȮĞŉŗĚĴňľĬŘŅĪňŗĽŀĬŐĸŃėŘĬėĺŘŅĺŇěńĵŒĬĽŅĕŅĺŇĝŅħńĚĔĸŗŅĺȮĪńŘĚĬňŘȮĽŅĴŅĶĩŏĮŖĬ

ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶľĸŅĵľĸńĔĽŌĨĶœħŘŒĬŏĺĸŅŏħňĵĺĔńĬȮŐĨŗĨŘŀĚŏĮŖĬľĸńĔĽŌĨĶĪňŗŀŅěŅĶĵśįŌŘĬńŘĬĴňėŋĦĺŋĥŇĨĶĚľĶŊŀ

ĽńĴıńĬīśĔńĭĽŅĕŅĺŇĝŅĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮȮ

ŴŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶŵȮľĴŅĵĩŉĚȮŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĪňŗĴňĳŅĶŃľĬŘŅĪňŗŒĬĔŅĶ

ĭĶŇľŅĶŐĸŃıńĥĬŅľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮĨńŘĚŐĨŗĔŅĶĺŅĚŐįĬȮĔŅĶėĺĭėŋĴėŋĦĳŅıȮĔŅĶĨŇħĨŅĴ

ĮĶŃŏĴŇĬįĸȮŐĸŃȮȮȮȮȮȮȮȮĔŅĶıńĥĬŅľĸńĔĽŌĨĶȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶĨŘŀĚŀĵŌŗĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĬńŘĬĨĸŀħ

ĶŃĵŃŏĺĸŅĪňŗěńħĔŅĶĻŉĔļŅȮőħĵěŃŏĮŖĬŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶŏĔŇĬĔĺŗŅȮŠȮľĸńĔĽŌĨĶŒĬŏĺĸŅŏħňĵĺĔńĬœĴŗœħŘȮ

ĵĔŏĺŘĬȮıľŋĺŇĪĵŅĔŅĶľĶŊŀĽľĺŇĪĵŅĔŅĶȮȮȮȮȮŒľŘŏĮŖĬŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶœħŘŀňĔľĬŉŗĚľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃ

ŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶĽŅĴŅĶĩĞŘņœħŘœĴŗŏĔŇĬȮšȮėĬŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮţȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮŦȮŐĸŃĕŘŀȮŧȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮȮ
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ĕŘŀȮŤȮŒľŘŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮŠťȮŏĮŖĬĺĶĶėĽŀĚȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵ

ŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅ

ĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮħńĚĬňŘȮ

ŴĔĶĦňĪňŗľĸńĔĽŌĨĶŒħĴňŏľĨŋŀńĬĽĴėĺĶȮĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěĔņľĬħŒľŘĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅ

ĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĬń ŘĬȮŐĨĔĨŗŅĚěŅĔĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬĕŘŀĭńĚėńĭĬň ŘĔŖœħŘȮĪń ŘĚĬň ŘĨŘŀĚœĴŗĕńħľĶŊŀŐĵŘĚĔńĭĮĶŃĔŅĻ

ĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮťȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬȮĕŘŀȮŠŧ,ŠšȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

ŴŠŧ,ŠšȮĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮ&QfmprȮAmspqcȮAsppgasjsk'ȮŏĮŖĬĔŅĶ

ěńħĔŅĶĻŉĔļŅĽņľĶńĭĔĸŋŗĴĭŋėėĸŏıŊŗŀŏıŇŗĴıŌĬėĺŅĴĶŌŘȮĪńĔļŃȮŐĸŃĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻ

ĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŦȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮŠŧ,ŠŢȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮ

ħńĚĬňŘȮ

ŴŠŧ,ŠŢȮĔŅĶĻŉĔļŅĶŌĮŐĭĭŀŊŗĬȮŕȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏľŖĬĺŗŅŏľĴŅŃĽĴȮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

ĕŘŀȮŧȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮšŢ-ŠȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ ,ȮšŤŤŦȮ

ħńĚĬňŘȮ

ŴĕŘŀȮšŢ-ŠȮėŋĦĽĴĭńĨŇĕŀĚįŌŘĽĴńėĶŏĕŘŅĻŉĔļŅľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶ

ŀŊŗĬŕȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮ

&Š'ȮœĴŗŏėĵŏĮŖĬįŌŘĴňėĺŅĴĮĶŃıķĨŇŏĽňĵľŅĵĶŘŅĵŐĶĚȮ

&š'ȮœĴŗŏĮŖĬėĬĺŇĔĸěĶŇĨŐĸŃœĴŗŏĮŖĬőĶėĨŇħĨŗŀĶŘŅĵŐĶĚľĶŊŀőĶėŀŊŗĬĞŉ ŗĚĽńĚėĴ

ĶńĚŏĔňĵěȮ

&Ţ'ȮĴňėŋĦĽĴĭńĨŇĨŅĴĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶĪňŗěŃŏĕŘŅĻŉĔļŅľĶŊŀĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŨȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮšţȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬ

ıĶŃĭĶĴȮĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ
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ȮȮŴĕŘŀȮšţȮĔŅĶĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮĽņľĶńĭĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮ Ȯ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'Ȯ

Ȯšţ,ŠȮįŌŘĪňŗœħŘĶńĭėńħŏĸŊŀĔŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚĴŅĶŅĵĚŅĬĨńĺȮ ĽŗĚľĸńĔģŅĬȮŐĸŃ

ĝņĶŃŏĚŇĬėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħěŉĚěŃĴňĽĳŅıŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮ

Ȯšţ,šȮįŌŘĪňŗœħŘĶńĭėńħŏĸŊŀĔŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅœĴŗĴŅĶŅĵĚŅĬĨńĺȮĽŗĚľĸńĔģŅĬȮŐĸŃĝņĶŃ

ŏĚŇĬėŗŅīĶĶĴŏĬňĵĴĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħȮŒľŘĩŊŀĺŗŅįŌŘĬńŘĬĽĸŃĽŇĪīŇśĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮŏĺŘĬŐĨŗ

ěŃœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠşȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮšţ-ŠȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮ

ħńĚĬňŘȮ

ŴĕŘŀȮšţ-ŠȮĔŅĶĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅȮĽņľĶńĭľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮľĶŊŀ

ľĸńĔĽŌĨĶŀŊ ŗĬȮŕȮĪň ŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

ȮȮ ĕŘŀȮŠŠȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮšŤȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮ

őħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

ŴĕŘŀȮšŤȮĮĶŃŏĳĪĬńĔĻŉĔļŅȮŐĭŗĚŀŀĔŏĮŖĬȮŢȮĮĶŃŏĳĪȮœħŘŐĔŗȮ

šŤ,ŠȮĬńĔĻŉĔļŅŏĨŖĴŏĺĸŅȮľĴŅĵĩŉĚȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬŒĬĳŅė

ĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇȮȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮŨȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃœĴŗŏĔŇĬȮššȮľĬŗĺĵĔŇĨȮŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬœĴŗŏĔŇĬȮŨȮľĬŗĺĵ

ĔŇĨȮ

šŤ,šȮĬńĔĻŉĔļŅœĴŗŏĨ ŖĴŏĺĸŅȮľĴŅĵĩŉĚȮĬńĔĻŉĔļŅĪň ŗĴ ňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶ ňĵĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮ

ŒĬĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĮĔĨŇŐĸŃĳŅėķħŌĶŘŀĬœĴŗŏĔŇĬȮŨȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

šŤ,ŢȮĬńĔĻŉĔļŅĨŅĴľĸńĔĽ ŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽń ŘĬȮľĶ ŊŀľĸńĔĽ ŌĨĶŀŊ ŗĬ ȮŕȮĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠšȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮšť,Ţ,ŠȮšť,Ţ,šȮšť,Ţ,ŢȮšť,Ţ,ţȮŐĸŃȮšť,Ţ,ŤȮŐľŗĚ

ĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħ

ĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮŐĪĬȮ

Ŵšť,Ţ,ŠȮĺŇĝŅĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬŐįĬĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗľĸńĔĽŌĨĶŒľŘŏĮŇħĽŀĬŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬȮ

ŀŅěŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗŏėĵŏĶňĵĬĴŅĔŗŀĬŐĸŃįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬœĴŗįŗŅĬȮľĶŊŀĶŅĵĺŇĝŅĪňŗěņŏĮŖĬĨŘŀĚŏĶňĵĬŏıŊŗŀŒľŘ

ėĶĭőėĶĚĽĶŘŅĚŒĬĔŅĶĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅȮȮ
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šť,Ţ,šȮĺŇĝŅĪňŗėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶŏĮŇħĽŀĬŒĬĳŅėķħŌĶŘŀĬȮĬŀĔŏľĬŊŀœĮěŅĔĶŅĵĺŇĝŅ

ĪňŗĔņľĬħœĺŘŒĬŐįĬĔŅĶĻŉĔļŅȮőħĵĬńĔĻŉĔļŅĽŅĴŅĶĩŏĸŊŀĔŏĶňĵĬŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĴĺħĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮœħŘȮ

ĪńŘĚĬňŘĔĶĦňĪňŗĴňĬńĔĻŉĔļŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĬŘŀĵĔĺŗŅȮŠşȮėĬȮŒľŘŏĽĬŀĨŗŀėĦŃĔĶĶĴĔŅĶ

ĺŇĝŅĔŅĶıŇěŅĶĦŅŵȮ Ȯ

Ȯ ĕŘŀȮŠŢȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮšť-ŠȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮ

ħńĚĬňŘȮ

Ȯ ŴĕŘŀȮšť-ŠȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮĽņľĶńĭľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶȮ

ŀŊŗĬȮŕȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅŒľŘŏĮŖĬœĮ

ĨŅĴĮĶŃĔŅĻĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠţȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮŢŤȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬ

ıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

ŴĕŘŀȮŢŤȮĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬ

įŌŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮ

ŢŤ,ŠȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅ

ĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬįŌŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮĨŅĴĪňŗĶŃĭŋœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶĩŘŅįŌŘŒħĮĢŇĭńĨŇœĴŗėĶĭĩŘĺĬȮŒľŘĩŊŀĺŗŅĔŅĶĻŉĔļŅ

ĵńĚœĴŗĽĴĭŌĶĦśȮ

ŢŤ,šȮŒĬĶŃľĺŗŅĚĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅ

ĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬįŌ ŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮĬńĔĻŉĔļŅěŃĨŘŀĚĮĶŃıķĨŇĨĬĨŅĴĶŃŏĭňĵĭŐĸŃĮĢŇĭńĨŇĨŅĴ

ĕŘŀĔņľĬħĪŋĔĮĶŃĔŅĶȮȮľŅĔİŗŅİŊĬȮŀŅěŅĶĵśĬŇŏĪĻľĶŊŀıňŗŏĸňŘĵĚŒĬľĬŗĺĵĚŅĬİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľ

ĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬįŌŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮŀŅěıŇěŅĶĦŅĽŗĚĨńĺĔĸńĭŐĸŃħņŏĬŇĬĔŅĶ

ŒľŘİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬįŌŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮŀňĔėĶńŘĚȮ

ŢŤ,ŢȮĬńĔĻŉĔļŅĨŘŀĚįŗŅĬĶŅĵĺŇĝŅĔŅĶŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮŏĨĶňĵĴĽľĔŇě

ĻŉĔļŅȮȮľĶŊŀĔŅĶŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĪňŗĴňĝŊŗŀŏĮŖĬŀĵŗŅĚŀŊŗĬĔŗŀĬȮěŉĚěŃĽŅĴŅĶĩĸĚĪŃŏĭňĵĬĶŅĵĺŇĝŅİŉĔ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıȮĽľĔŇěĻŉĔļŅȮľĶŊŀĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĔŅĶŏĮŖĬįŌŘĮĶŃĔŀĭĔŅĶŒľĴŗȮœħŘŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠŤȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀėĺŅĴĨŗŀœĮĬňŘŏĮŖĬĺĶĶėĽňŗȮĕŀĚĕŘŀȮŢť,šȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺ

œĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮħńĚĬňŘȮ
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ŴĔĶĦňĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĽņľĶńĭľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽń ŘĬȮľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶŀŊ ŗĬ ȮŕȮĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠťȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮŢŦ,ţ,šȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

ŴŢŦ,ţ,šȮĔĶĦňĬńĔĻŉĔļŅĕŅħĽŀĭĮĸŅĵĳŅėȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĵŊŗĬėņĶŘŀĚĕŀĽŀĭĮĸŅĵĳŅė

ĨŗŀėĦĭħňĪňŗĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬĽńĚĔńħȮĳŅĵŒĬȮšȮĽńĮħŅľśľĸńĚěŅĔŏĮŇħĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĩńħœĮȮŏĴŊŗŀœħŘĶńĭŀĬŋĠŅĨ Ȯ

ěŅĔėĦĭħňŒľŘĽŀĭĮĸŅĵĳŅėȮŒľŘėĦŃĪňŗĶŅĵĺŇĝŅĬńŘĬĽńĚĔńħȮěńħĺńĬȮůȮŏĺĸŅȮŐĸŃėĦŃĔĶĶĴĔŅĶėŋĴĽŀĭȮ

ľŅĔœĴŗĴŅĽŀĭĳŅĵŒĬŏĺĸŅĪňŗĔņľĬħȮľĶŊŀœĴŗœħŘĶńĭŀĬŋĠŅĨŒľŘĽŀĭȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬĽŗĚįĸĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴ

ėŃŐĬĬĪňŗĴňŀĵŌŗľŅĔŀŅěŅĶĵśœĴŗĽŗĚįĸĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴĔņľĬħĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵěŃŏĮĸňŗĵĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮ

ŴDŵŵȮ

ĕŘŀȮŠŦȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮţť-ŠȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮ

ħńĚĬňŘȮȮȮ

ŴĕŘŀȮţť-ŠȮŒľŘŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬĽŗĚįĸĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴĔņľĬħĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĕŀĚ

ĬńĔĻŉĔļŅȮľĶŊŀĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

ĕŘŀȮŠŧȮŒľŘŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮťŠȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬ

ıĶŃĭĶĴȮĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮħńĚĬňŘȮ

ŴĽņľĶńĭĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ŵȮȮ

Ȯ ĕŘŀȮŠŨȮŒľŘŏıŇŗĴĕŘŀȮťŠ-ŠȮȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,ȮšŤŤŦȮħńĚĬňŘȮȮ

ŴĕŘŀȮťŠ-ŠȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĩŊŀĺŗŅĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮľĶŊŀ

ľĸńĔĽŌĨĶŀŊŗĬŕȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴ

ĮĶŃĔŅĻĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮšşȮŒľŘĵĔŏĸŇĔĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮťŢ,šȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮőħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

Ȯ ŴťŢ,šȮĽŀĭœħŘŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħȮŕȮœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮŴBŵȮĨŅĴĶŃĭĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬľĶŊŀœĴŗœħŘȮ

ŴLNŵȮȮȮȮȮĨŅĴĶŃĭĭœĴŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŵȮ
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Ȯ ĕŘŀȮšŠȮŒľŘŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀėĺŅĴŒĬĕŘŀȮťŢ,ŢȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

šŤŤŦȮħńĚĬňŘȮ

ŴĕŘŀȮťŢ,Ţ,ţȮĔŅĶĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅĽņľĶńĭľĸńĔĽŌĨĶŀĭĶĴĶŃĵŃĽńŘĬȮľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶȮ

ŀŊŗĬȮŕȮĪňŗĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĔņľĬħĨŅĴĮĶŃĔŅĻĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮĶŃĵŃŏĺĸŅŒĬĔŅĶĽņŏĶŖěĔŅĶĻŉĔļŅŒľŘ

ŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŵȮ

ĮĶŃĔŅĻȮĦȮȮĺńĬĪňŗȮťȮĔńĬĵŅĵĬȮı,Ļ,ȮšŤťŠȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

Ȯ

ȮȮȮ&ĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ĺŇĶŋĦȮĨńŘĚŏěĶŇĠ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮĬŅĵĔĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮ

ȮȮȮȮȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

ĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮ1'ȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0340Ȯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ȯ

Ȯ őħĵĪňŗŏĮŖĬĔŅĶŐĔŘœĕŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı ,Ļ,Ȯ0335ȮŏıŊ ŗŀŒľŘȮ

ĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅȮŐĸŃĔŅĶĭĶŇľŅĶĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮȮ

ŏĮŖĬœĮŀĵŗŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮŀŅĻńĵŀņĬŅěĨŅĴėĺŅĴŒĬĴŅĨĶŅȮ/6Ȯ&0'ȮŐĸŃĴŅĨĶŅȮ36ȮŐľŗĚıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮı,Ļ,Ȯ0325ȮŐĸŃőħĵĴĨŇĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗȮ/0-0340ȮŏĴŊŗŀĺńĬĪňŗȮȮ

5ȮıķĻěŇĔŅĵĬȮı,Ļ,Ȯ0340ȮěŉĚŀŀĔĕŘŀĭńĚėńĭœĺŘȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

Ȯ ĕŘŀȮ/ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŏĶňĵĔĺŗŅȮŴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮ

ěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮ1'Ȯı,Ļ,Ȯ0341ŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮ0ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŒľŘŒĝŘĭńĚėńĭĔńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĵńĚėĚĴňĽĳŅıĬńĔĻŉĔļŅŒĬĺńĬĪňŗĮĶŃĔŅĻĜĭńĭĬňŘ

ĮĶŃĔŅĻŒĝŘĭńĚėńĭŏĮŖĬĨŘĬœĮȮ

ĕŘŀȮ1ȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮ06ȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃ

ĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335Ȯ

őħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

Ȯ ŴĕŘŀȮ06ȮĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĞŘņȮ

06,/ȮĶŅĵĺŇĝŅŒħĪňŗĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŐĸŃĴňįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮ DȮľŅĔĴň

ĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴĬńŘĬĞŘņėĶńŘĚŏħňĵĺľĶŊŀľĸŅĵėĶńŘĚȮŒľŘŒĝŘįĸĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗœħŘėŃŐĬĬĽŌĚĽŋħ

ŏĮŖĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅȮŐĨŗĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮDȮěŃĵńĚėĚĮĶŅĔĢŀĵŌŗŒĬľĸńĔģŅĬĪŅĚĪŃŏĭňĵĬĕŀĚ

ĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮ

06,0ȮĶŅĵĺŇĝŅŒħĪňŗĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬȮŐĸŃĴňįĸĔŅĶĻŉĔļŅȮŏĮŖĬȮBȮľĶŊŀȮ

B)ȮľŅĔĴňĔŅĶĸĚĪŃŏĭňĵĬŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴĬńŘĬĞŘņėĶńŘĚŏħňĵĺľĶŊŀľĸŅĵėĶńŘĚȮŒľŘŒĝŘįĸĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗœħŘ

ėŃŐĬĬĽŌĚĽŋħŏĮŖĬįĸĔŅĶĻŉĔļŅȮŐĨŗĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňįĸėŃŐĬĬĪňŗĸĚĪŃŏĭňĵĬĔŗŀĬľĬŘŅĬńŘĬȮěŃĵńĚėĚĮĶŅĔĢŀĵŌŗ

ŒĬľĸńĔģŅĬĪŅĚĪŃŏĭňĵĬĕŀĚĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĬńŘĬȮ
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Ȯ ĕŘŀȮ2ȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮ21ȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃ

ĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335Ȯ

őħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

Ŵ21ȮĶŅĵĺŇĝŅĪňŗœħŘįĸĔŅĶĻŉĔļŅŏĮŖĬȮŴDŵȮŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĕŘŀȮ06ŵȮ

ȮȮĕŘŀȮ3ȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮ26,/ȮŐľŗĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮ

ŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ

0335őħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮ

Ŵ26,/ȮĬńĔĻŉĔļŅĪňŗěŃĕŀĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶěŃĨŘŀĚĻŉĔļŅŒĬėĦŃľĶŊŀľĸńĔĽŌĨĶ

ŏħŇĴȮȮȮȮȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/ȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃĴňėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ0,..ȮĪńŘĚĬňŘȮœĴŗĬńĭĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗ

ĸŅıńĔĔŅĶŏĶňĵĬľĶŊŀĩŌĔĽńŗĚŒľŘıńĔĔŅĶŏĶňĵĬŐĸŃœĴŗŏėĵœħŘĶńĭŀĬŋĴńĨŇŒľŘĵŘŅĵėĦŃľĶŊŀŏĮĸňŗĵĬľĸńĔĽŌĨĶĴŅĔŗŀĬȮ

ľĶŊŀŐĸŘĺŐĨŗŏĚŊŗŀĬœĕĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶĪňŗœħŘĶńĭőŀĬĵŘŅĵŵȮ

Ȯ

Ȯ ĮĶŃĔŅĻȮĦȮȮĺńĬĪňŗȮ5ȮŏħŊŀĬȮıķĻěŇĔŅĵĬȮı,Ļ,Ȯ0340Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

Ȯ

ȮȮȮ&ĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ĺŇĶŋĦȮĨńŘĚŏěĶŇĠ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮĬŅĵĔĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮ

ȮȮȮȮȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

 Ȯ
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ȮȮ
ĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮ

ĺŗŅħŘĺĵȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮ2'ȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0342Ȯ

źźźźźźźźź,,Ȯ

Ȯ őħĵĪňŗŏĮŖĬĔŅĶĽĴėĺĶŐĔŘœĕŏıŇŗĴŏĨŇĴĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335Ȯ

ŏıŊŗŀŏĮŖĬĔŅĶĔņľĬħėŋĦĽĴĭńĨŇĔŅĶŒľŘŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŐĔŗĬńĔĻŉĔļŅĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'Ȯ

ĴňėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚĔńĭĶŃĭĭĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŒĬĮńěěŋĭńĬȮȮ

ŀŅĻńĵŀņĬŅěĨŅĴėĺŅĴȮŒĬĴŅĨĶŅȮ/6Ȯ&0'ȮŐĸŃĴŅĨĶŅȮ35ȮŐľŗĚıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵ

ĶŅĝĳńĢȮı,Ļ,Ȯ0325ȮŐĸŃőħĵĴĨŇȮĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗȮ7-0342ȮŏĴŊŗŀĺńĬĪňŗȮ3ȮŏħŊŀĬȮ

ĽŇĚľŅėĴȮ0342ȮěŉĚŀŀĔĕŘŀĭńĚėńĭœĺŘħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

Ȯ ĕŘŀȮ/ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬň ŘŏĶ ňĵĔĺŗŅȮŴȮĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĜĭńĭĪňŗȮ2'Ȯ

ı,Ļ,Ȯ0342ŵȮ

Ȯ ĕŘŀȮ0ȮĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘŒľŘŒĝŘĭńĚėńĭĔńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗĵńĚėĚĴňĽĳŅıĔŅĶŏĮŖĬĬńĔĻŉĔļŅŒĬĺńĬĪňŗĕŘŀĭńĚėńĭĬňŘ

ĮĶŃĔŅĻŒĝŘŏĮŖĬĨŘĬœĮȮ

Ȯ ĕŘŀȮ1ȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮ41,/ȮĕŀĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335ȮŐĸŃ

ŒľŘŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĬňŘȮ

Ȯ Ȯ ŴĕŘŀȮ41,/ȮľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ2ȮĮňȮľĶŊŀĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ3ȮĮňȮŏĴŊŗŀŏĶňĵĬėĶĭ

ľĸńĔĽŌĨĶŐĸŘĺĬńĔĻŉĔļŅĪňŗěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭľĬŉŗĚȮěŃĨŘŀĚœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ

1,4.ȮŐĸŃĬńĔĻŉĔļŅȮĪňŗěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭĽŀĚȮěŃĨŘŀĚœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ

1,03ȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ1,4.ȮȮ

ľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮĽŀĭœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĶŃħńĭ

ŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮŐĸŃŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔ

ĔŅĶĻŉĔļŅŒĬĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮ&ĨŗŀŏĬŊŗŀĚ'ȮœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭľĬŉŗĚȮŐĸŃĽņľĶńĭ

ĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭĶŃħńĭėŗŅėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀŏĪňĵĭŏĪŗŅĨńŘĚŐĨŗȮ1,03ȮĕŉŘĬœĮȮŐĸŃ

ŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,03ȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴ
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ŀńĬħńĭĽŀĚȮŐĸŃĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅĪňŗœħŘĶńĭĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴěŅĔĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅľĶŊŀ

ŏĪňĵĭŏĪŗŅœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,03ȮŐĨŗœĴŗĩŉĚȮ1,4.ȮŐĸŃŏĶňĵĬėĶĭľĸńĔĽŌĨĶœħŘėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŏĜĸňŗĵĽŃĽĴȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

œĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1,4.ȮěŃœħŘĶńĭŏĔňĵĶĨŇĬŇĵĴŀńĬħńĭĽŀĚŵȮ Ȯ

Ȯ ĕŘŀȮ2ȮŒľŘĵĔŏĸŇĔėĺŅĴŒĬĕŘŀȮ41,0ȮĕŀĚĕŘŀĭńĚėńĭĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴ

ĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮĺŗŅħŘĺĵȮĔŅĶěńħĔŅĶĻŉĔļŅĶŃħńĭŀĬŋĮĶŇĠĠŅŐĸŃĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0335Ȯ

őħĵŒĝŘĕŘŀėĺŅĴħńĚĨŗŀœĮĬňŘŐĪĬȮȮ

Ŵ41,0ȮĽŀĭœħŘŒĬĶŅĵĺŇĝŅŒħȮŕȮœĴŗĨŗņĔĺŗŅȮŴBŵȮĨŅĴĶŃĭĭėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬľĶŊŀœĴŗœħŘȮ

ŴLNŵȮľĶŊŀȮŴSŵȮĨŅĴĶŃĭĭœĴŗĴňėŗŅĶŃħńĭėŃŐĬĬŵȮ
Ȯ

Ȯ Ȯ Ȯ ĮĶŃĔŅĻȮĦȮĺńĬĪňŗȮ3ȮŏħŊŀĬȮĽŇĚľŅėĴȮı,Ļ,Ȯ0342Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

ȮȮȮ&ĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ĺŇĶŋĦȮĨńŘĚŏěĶŇĠ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮĬŅĵĔĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮ

ȮȮȮȮȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

Ȯ

 Ȯ



 

Ȯ

 

 

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

 Ȯ
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ľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ĮĶńĭĮĶŋĚŏĸŖĔĬŘŀĵȮ&ĽĴŀ,.6'ȮȮ

ı,Ļ,Ȯ0337Ȯ
Ȯ

/,ȮĝŊŗŀľĸńĔĽŌĨĶȮȮ

ȮȮȮĝŊŗŀĳŅļŅœĪĵȮ8ȮĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮȮ

ȮȮȮĝŊŗŀĳŅļŅŀńĚĔķļȮ8ȮEclcp_jȮCbsa_rgmlȮȮ

Ȯ

0,ȮľĬŗĺĵĚŅĬĪňŗĶńĭįŇħĝŀĭȮȮ

ȮȮȮȮĚŅĬĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮ

Ȯ

1,ȮėĺŅĴŏĮŖĬĴŅĕŀĚľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ0337ȮȮ

ȮȮ ĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶœħŘĴňĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮŏĶŊŗŀĚȮŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭȮ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ0326ȮĞŉ ŗĚĮĶŃĔŅĻŒĬĶŅĝĔŇěěŅĬŋŏĭĔļŅȮŏĸŗĴȮ/00ȮĨŀĬıŇŏĻļȮ17ȮĚȮĺńĬĪň ŗȮ03Ȯ

ıķļĳŅėĴȮ0326ȮőħĵŒĬĕŘŀȮ6,/ȮŒľŘėĺŅĴľĴŅĵĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮœĺŘĺŗŅȮŴĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮľĴŅĵĩŉĚȮĺŇĝŅĪňŗ

ĴŋŗĚıńĥĬŅįŌŘŏĶňĵĬȮŒľŘĴňėĺŅĴĶŀĭĶŌŘŀĵŗŅĚĔĺŘŅĚĕĺŅĚȮĴňőĸĔĪńĻĬśĪňŗĔĺŘŅĚœĔĸȮĴňėĺŅĴŏĕŘŅŒěīĶĶĴĝŅĨŇȮĨĬŏŀĚȮ

įŌŘŀŊŗĬȮŐĸŃĽńĚėĴȮŏĮŖĬįŌŘŒİŗĶŌŘȮĽŅĴŅĶĩėŇħŀĵŗŅĚĴňŏľĨŋįĸȮĽŅĴŅĶĩŒĝŘĳŅļŅŒĬĔŅĶĨŇħĨŗŀĽŊŗŀĽŅĶėĺŅĴľĴŅĵ

œħŘħňȮĴňėŋĦīĶĶĴȮĨĶŃľĬńĔŒĬėŋĦėŗŅĕŀĚĻŇĸĮŃȮŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴĪńŘĚĕŀĚœĪĵȮŐĸŃĕŀĚĮĶŃĝŅėĴĬŅĬŅĝŅĨŇȮ

ĽŅĴŅĶĩĬņėĺŅĴĶŌŘœĮŒĝŘŒĬĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨȮŐĸŃħņĶĚĨĬŀĵŌŗŒĬĽńĚėĴœħŘŏĮŖĬŀĵŗŅĚħňŵȮĽņľĶńĭĺŇĝŅĻŉĔļŅ

ĪńŗĺœĮĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢȮĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮŏħŇĴĴňĔŅĶŒĝŘ

ľĸńĔĽŌĨĶĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮľĸńĔĽŌĨĶĔĸŅĚĕŀĚĽĩŅĭńĬĶŅĝĳńĢȮŒĬĮňȮı,Ļ,Ȯ0327ȮœħŘĴňĔŅĶıńĥĬŅĺŇĝŅĻŉĔļŅ

ĪńŗĺœĮŒĝŘŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŐĸŃŒĬĮňȮı,Ļ,Ȯ0334ȮœħŘıńĥĬŅĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮĕŉŘĬĴŅŒľĴŗȮŏıŊŗŀŒľŘŏĕŘŅĽŌŗĔĶŀĭ

ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĔŅĶĻŉĔļŅȮRODȮőħĵŒľŘĽŀħėĸŘŀĚĔńĭĔńĭŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶň Ȯ

ı,Ļ,Ȯ0326ȮĪňŗĶŃĭŋœĺŘĺŗŅȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŀŅěěńħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮŒĬĸńĔļĦŃěņŐĬĔŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅȮľĶŊŀ

ĸńĔļĦŃĭŌĶĦŅĔŅĶŒħȮŕȮĔŖœħŘȮőħĵŒľŘėĶŀĭėĸŋĴĽŅĶŃĕŀĚĔĸŋŗĴĺŇĝŅĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮĳŅļŅȮ

ėĦŇĨĻŅĽĨĶśȮŐĸŃĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮőħĵĴňľĬŗĺĵĔŇĨœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ȮȮ ĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ0335ȮĬńŘĬȮĴňĸńĔļĦŃĭŌĶĦŅĔŅĶĻŅĽĨĶśŏĬŊŘŀľŅĺŇĝŅ

ĨŗŅĚȮŕȮ&Glrcep_rcb'ȮŀńĬœħŘŐĔŗȮĔĸŋŗĴĺŇĝŅĳŅļŅȮŐĸŃĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮĔĸŋŗĴĺŇĝŅĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮ

ĔĸŋŗĴĺŇĝŅĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśŐĸŃėĦŇĨĻŅĽĨĶśȮĶĺĴȮ3ȮĶŅĵĺŇĝŅȮĶŅĵĺŇĝŅĸŃȮ4ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĶĺĴȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮőħĵ

ěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĭĭŏĬŘĬĔŇěĔĶĶĴȮ&?argtcȮJc_plgle'ȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅœħŘĴňĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬ
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ĻĨĺĶĶļĪňŗȮ0/Ȯ&0/qrȮAclrspwȮJc_plgleȮQigjjq'ȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅœħŘĮĢŇĭńĨŇěĶŇĚȮŏĶňĵĬĶŌ ŘěŅĔŏľĨŋĔŅĶĦś Ȯ

ĽĩŅĬĔŅĶĦśěĶŇĚĬņėĺŅĴĶŌ ŘĪň ŗœħ ŘœĮŒĝŘŒĬĝňĺ ŇĨĮĶŃěņĺńĬȮĴňěŇĨŀŅĽŅȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅœħŘŏĶ ňĵĬĶŌ ŘěŅĔ

ĔĶŃĭĺĬĔŅĶĺŇěńĵȮ&Pcqc_paf+`_qcb'ȮŐĸŃȮĪņőėĶĚĔŅĶĨŗŅĚȮŕȮ&Npmhcar+`_qcb'ȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĬņĴŅ

ŀĳŇĮĶŅĵȮŐĸĔŏĮĸňŗĵĬŏĶňĵĬĶŌŘĔńĬȮ&Bgqasqqgmlq'ȮőħĵŒľŘŀŅěŅĶĵśĽŀĬŏĮŖĬĪňĴȮ&Rc_kȮRc_afgle'Ȯĸħ

ĔŅĶĽŀĬŐĭĭĭĶĶĵŅĵȮĬŀĔěŅĔĬňŘ ȮŒľŘĬńĔĻŉĔļŅœħŘŏĶňĵĬĶŌ ŘěŅĔŏŀĔĽŅĶĮĶŃĔŀĭĔŅĶĽŀĬȮŏĺŖĭœĞĨśȮ

ĭĪŏĶňĵĬŀŀĬœĸĬśȮŐĸŃĔŅĶİŉĔĪńĔļŃĳŅļŅŀńĚĔķļħŘĺĵĭĪŏĶňĵĬŀŀĬœĸĬśȮőħĵĴŋ ŗĚŏĬŘĬĔŅĶıńĥĬŅ

ėŋĦĸńĔļĦŃȮŐĸŃėĺŅĴĶŌŘĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅŒľŘĴňĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬĻĨĺĶĶļĪňŗȮ0/ȮŏıŊŗŀĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨȮŐĸŃ

ĔŅĶĮĶŃĔŀĭŀŅĝňıĨŗŀœĮŒĬĭĶŇĭĪĕŀĚĽńĚėĴœĪĵȮŐĸŃĽńĚėĴőĸĔœħŘȮőħĵĴňėĺŅĴĨĶŃľĬńĔȮŐĸŃĽņĬŉĔŒĬ

ėĺŅĴŏĮŖĬœĪĵȮĽņľĶńĭȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵœħŘıŇěŅĶĦŅėńħŏĸŊŀĔŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬŐĸŃěńħŀĭĶĴ

ŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬŒľŘĴňėĺŅĴĶŌŘȮėĺŅĴŏĕŘŅŒěŒĬőėĶĚĽĶŘŅĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃĔĶŃĭĺĬĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮ

ȮȮ ľĸńĚěŅĔĪňŗŒĝŘľĸńĔĽŌĨĶħńĚĔĸŗŅĺĴŅŏĮŖĬŏĺĸŅȮ0ȮĮňȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶěŉĚœħŘěńħ

ĮĶŃĝŋĴȮŏıŊŗŀĮĶŉĔļŅľŅĶŊŀŏĔňŗĵĺĔńĭĕŘŀħň+ĕŘŀŏĽňĵĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃŐĬĺĪŅĚŒĬĔŅĶŐĔŘĮńĠľŅȮıĭĺŗŅȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĵńĚĕŅħĔŅĶİŉĔĪńĔļŃĭŅĚĽŗĺĬȮĞŉŗĚŀŅěĽŗĚįĸĨŗŀĬńĔĻŉĔļŅŒĬŀĬŅėĨȮěŉĚŏľŖĬėĺĶȮĮĶńĭĮĶŋĚŐĔŘœĕőħĵěńħĪņ

ŏĮŖĬŏŀĔĽŅĶȮȮĽĴŀ,.6ȮĬņŏĽĬŀĨŗŀĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŐĸŃĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴňĴĨŇŀĬŋĴńĨŇŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴ

ėĶńŘĚĪňŗȮ4-0337ȮŏĴŊŗŀĺńĬĪňŗȮ0ȮĴŇĩŋĬŅĵĬȮ0337ȮħŘĺĵŏľĨŋįĸħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

ȮȮ /,ȮĔŅĶŏĮŇħŏĽĶňĪŅĚĔŅĶėŘŅŏĕŘŅĽŌŗĮĶŃĝŅėĴŀŅŏĞňĵĬȮŐĸŃĔŅĶĽŀĭĺńħĴŅĨĶģŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮĪņ

ŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬĨŘŀĚŏĶňĵĬĶŌŘȮŐĸŃĴňĪńĔļŃħŘŅĬĳŅļŅȮĪńŘĚĳŅļŅœĪĵȮŐĸŃĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŇŗĴĕŉŘĬȮ

ľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ0335ȮĬń ŘĬȮœħŘĭŌĶĦŅĔŅĶĺŇĝŅĳŅļŅœĪĵȮĳŅļŅŀńĚĔķļȮŐĸŃŏĪėőĬőĸĵň Ȯ

ĽŅĶĽĬŏĪĻȮœĺŘŒĬĶŅĵĺŇĝŅȮEC/./ȮĳŅļŅȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮĪņŒľŘĔĶŃĭĺĬĔŅĶ

ěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŒĬĶŅĵĺŇĝŅŏĬŘĬľĬńĔœĮŒĬĪŅĚĭŌĶĦŅĔŅĶȮœĴŗœħŘİŉĔĪńĔļŃĕŀĚĳŅļŅŀĵŗŅĚőħħŏħŗĬ Ȯ

ěĶŇĚěńĚȮĶĺĴĩŉĚœĴŗĴňĶŅĵĺŇĝŅħŘŅĬĳŅļŅĮĶŅĔĢŒĬŒĭĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮĞŉŗĚŀŅěĽŗĚįĸĨŗŀĔŅĶĻŉĔļŅĨŗŀ Ȯ

ľĶŊŀĔŅĶĪņĚŅĬŒĬŀĬŅėĨȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶěŉĚŏľŖĬėĺĶŒľŘŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅȮĳŅļŅœĪĵȮ/ȮĶŅĵĺŇĝŅȮŐĸŃȮ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ0ȮĶŅĵĺŇĝŅȮŏıŊŗŀŒľŘĔŅĶİŉĔĪńĔļŃĝńħŏěĬĕŉŘĬȮŐĸŃĮĶŅĔĢŒĬŒĭĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬȮȮ

ȮȮȮ 0,ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŏĔňŗĵĺĔńĭıĶŃĭŅĪĽĴŏħŖěıĶŃŏěŘŅŀĵŌŗľńĺȮŏĮŖĬŏŀĔĸńĔļĦśĪňŗĽņėńĠĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĞŉŗĚěŃĝŗĺĵŒľŘĬńĔĻŉĔļŅœħŘŏĶňĵĬĶŌŘŏĔňŗĵĺĔńĭıĶŃĶŅĝĮĶŃĺńĨŇȮıĶŃŀńěĜĶŇĵĳŅıȮŐĸŃĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨĨŅĴŐĬĺ

ĮĶńĝĠŅŏĻĶļģĔŇěıŀŏıňĵĚĬńŘĬȮĶŅĵĺŇĝŅĨŅĴľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ 0335ȮĬńŘĬȮœħŘĭŌĶĦŅĔŅĶĶĺĴĔńĭȮ

ėĺŅĴŏĮŖĬıĸŏĴŊŀĚȮěŇĨŀŅĽŅȮŐĸŃľĸńĔĽŌĨĶőĨœĮœĴŗőĔĚĕŀĚĽņĬńĔĚŅĬĮŘŀĚĔńĬȮŐĸŃĮĶŅĭĮĶŅĴĔŅĶȮ

ĪŋěĶŇĨŐľŗĚĝŅĨŇȮĪņŒľŘĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮŐĸŃİŉĔĪńĔļŃĨŅĴĶŀĵŏĭŊŘŀĚıĶŃĵŋėĸĭŅĪœĴŗĝńħŏěĬȮȮ

ȮȮ 1,ȮĔŅĶŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅȮ2ȮĶŅĵĺŇĝŅȮěŉĚěņŏĮŖĬĨŘŀĚĮĶńĭĸħěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĭŅĚĶŅĵĺŇĝŅĸĚȮŏıŊŗŀŒľŘ

ěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨȮĶĺĴœĴŗŏĔŇĬȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮȮ
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ȮȮ 2,ȮěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦĭħňȮŐĸŃĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮŏıŊ ŗŀĮĶńĭĶľńĽĺŇĝŅĕŀĚĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅŒĬȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŒľŘŏĮŖĬĴŅĨĶģŅĬŏħňĵĺĔńĬȮĞŉŗĚěŃĽŗĚįĸŒľŘĽŅĴŅĶĩěņŐĬĔĽńĚĔńħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮĶĺĴĩŉĚĶŃħńĭ

ėĺŅĴĵŅĔĚŗŅĵȮŏıŊŗŀŒľŘĽŅĴŅĶĩěńħŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬœħŘĽŃħĺĔĕŉŘĬȮĪňŗĮĶŃĝŋĴħńĚĔĸŗŅĺĴňĴĨŇŒľŘĮĶńĭĨńĺŀńĔļĶĬņ

ľĬŘŅĺŇĝŅěŅĔȮECȮŏĮŖĬȮTECȮĮĶŃĔŀĭĔńĭĔŅĶŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅȮĨŅĴĕŘŀȮ/ȮŐĸŃȮ0ȮĚŅĬĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮěŉĚœħŘ

ĮĶńĭĶľńĽĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮȮŒľŘĽŀħėĸŘŀĚĨŅĴĴĨŇĪňŗĮĶŃĝŋĴȮȮ

ȮȮ 3,ȮěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦĭħňȮŐĸŃĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮŏıŊ ŗŀĮĶńĭĮĶŋĚĔŅĶıńĥĬŅįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

3ȮħŘŅĬȮĕŀĚĪŋĔľĸńĔĽŌĨĶŒĬĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪń ŗĺœĮ ȮěŉĚĴňėĺŅĴěņŏĮŖĬĨŘŀĚĮĶńĭ

ĔĶŃĭĺĬĔŅĶıńĥĬŅįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĪńŘĚȮ3ȮħŘŅĬȮŒľŘĽŀħėĸŘŀĚĨŅĴĴĨŇĕŀĚĪňŗĮĶŃĝŋĴȮ

Ȯ
Ȯ

ȮȮ ľĸńĚěŅĔĪň ŗŒĝ ŘľĸńĔĽŌĨĶħńĚĔĸŗŅĺĴŅŏĮŖĬŏĺĸŅȮ 0ȮĮňȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶœħŘ

ĮĶŉĔļŅľŅĶŊŀŏĔňŗĵĺĔńĭĕŘŀħň+ĕŘŀŏĽňĵĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃŐĬĺĪŅĚŒĬĔŅĶŐĔŘĮńĠľŅȮıĭĺŗŅȮȮěŉĚŏľŖĬėĺĶȮ

ĮĶńĭĮĶŋĚŐĔŘœĕőħĵěńħĪņŏĮŖĬŏŀĔĽŅĶȮĽĴŀ,.6ȮĬņŏĽĬŀĨŗŀĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŐĸŃĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĴň

ĴĨŇŀĬŋĴńĨŇŒĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗȮ3-0342ȮŏĴŊŗŀĺńĬĪňŗȮ4ȮıķļĳŅėĴȮ0342ȮħŘĺĵŏľĨŋįĸȮȮ

ȮȮ /,ȮŏıŊ ŗŀėĺŅĴŏľĴŅŃĽĴŒĬĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬěŉĚěņŏĮŖĬĨŘŀĚĮĶńĭěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅȮŏĮŖĬȮ1ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĪńŘĚȮ/.ȮĶŅĵĺŇĝŅȮĶĺĴŏĮŖĬľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

Ȯ 0,ȮŏıŊŗŀıńĥĬŅȮŐĸŃĮĶńĭĮĶŋĚėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĕŀĚĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅŒľŘĴňŏĬŊŘŀľŅĪňŗĪńĬĽĴńĵŏľĴŅŃĽĴ

ĔńĭĽĩŅĬĔŅĶĦśĮńěěŋĭńĬȮőħĵĴŋŗĚŏĬŘĬĔŅĶıńĥĬŅėŋĦĸńĔļĦŃȮıńĥĬŅėĺŅĴĶŌŘĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅŒľŘĴňĪńĔļŃȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬĻĨĺĶĶļĪňŗȮ0/Ȯ&0/qrȮAclrspwȮJc_plgleȮQigjjq'ȮŏıŊŗŀĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨȮŐĸŃĔŅĶĮĶŃĔŀĭ

ŀŅĝňıĨŗŀœĮȮŒĬĭĶŇĭĪĕŀĚĽńĚėĴœĪĵȮŐĸŃĽńĚėĴőĸĔœħŘȮőħĵĴňėĺŅĴĨĶŃľĬńĔȮŐĸŃĽņĬŉĔŒĬėĺŅĴŏĮŖĬœĪĵȮ

ŒľŘĬńĔĻŉĔļŅȮœħŘĴňĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬĻĨĺĶĶļĪňŗȮ0/ȮȮ

Ȯ

2,ȮĮĶńĝĠŅȮŐĸŃĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮȮ

ȮȮȮȮ2,/ȮĮĶńĝĠŅȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮŏĽĶŇĴĽĶŘŅĚėĺŅĴŏĮŖĬĴĬŋļĵśĪň ŗĽĴĭŌĶĦśȮĶŌ ŘȮŏĕŘŅŒěȮŐĸŃŏľŖĬėŋĦėŗŅĕŀĚĨĬŏŀĚȮįŌ ŘŀŊ ŗĬȮĽńĚėĴ Ȯ

ĻŇĸĮĺńĥĬīĶĶĴȮŐĸŃīĶĶĴĝŅĨŇȮŒĽŗŒěĨŗŀėĺŅĴŏĮĸňŗĵĬŐĮĸĚĕŀĚĽĶĶıĽŇŗĚȮıńĥĬŅĨĬŏŀĚŀĵŗŅĚĨŗŀŏĬŊŗŀĚ Ȯ

ħņŏĬŇĬĝňĺŇĨŀĵŗŅĚĴňėŋĦīĶĶĴȮĴňėĺŅĴĶńĔŐĸŃėĺŅĴĮĶŅĶĩĬŅħňȮıĶŘŀĴŒľŘėĺŅĴĝŗĺĵŏľĸŊŀŏıŊŗŀĬĴĬŋļĵśȮŐĸŃȮ

ŏĮŖĬıĸŏĴŊŀĚĪňŗĴňėŋĦėŗŅĕŀĚĽńĚėĴœĪĵȮŐĸŃĽńĚėĴőĸĔȮȮ

ȮȮȮȮȮ2,0ȮĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮĴňĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśŒĬĔŅĶıńĥĬŅĬńĔĻŉĔļŅŒľŘĴňėŋĦĸńĔļĦŃħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ
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ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2,0,/ȮĴňėĺŅĴĶŌŘıŊ ŘĬģŅĬĔŅĶħņĶĚĝňĺŇĨŒĬĽńĚėĴıľŋĺńĥĬīĶĶĴȮœħŘŐĔŗȮĔŅĶĶŌŘěńĔĨĬŏŀĚȮĶŌŘěńĔ

ĪŘŀĚĩŇŗĬȮĶŌŘěńĔĮĶŃĝŅėĴŀŅŏĞňĵĬȮŐĸŃĮĶŃĝŅėĴőĸĔȮĶŌŘŏĪŗŅĪńĬŏĪėőĬőĸĵňȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2,0,0ȮĴňėĺŅĴĽŅĴŅĶĩėŇħĺŇŏėĶŅŃľśŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦȮĽŅĴŅĶĩŏĝŊ ŗŀĴőĵĚėĺŅĴĽńĴıńĬīś Ȯ

ĶŃľĺŗŅĚĴĬŋļĵśȮĽńĚėĴȮŐĸŃīĶĶĴĝŅĨŇȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2,0,1ȮĴňĪńĔļŃŒĬĔŅĶħņĶĚĝňĺŇĨȮĔŅĶŒĝŘĳŅļŅȮĔŅĶĨŇħĨŗŀĽŊŗŀĽŅĶȮĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĬņŏĽĬŀĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬĻĨĺĶĶļĪňŗȮ0/ȮŐĸŃĪńĔļŃĔŅĶŐĽĺĚľŅėĺŅĴĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2,0,2ȮŒĝŘėŋĦīĶĶĴěĶŇĵīĶĶĴŒĬĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨȮĬŘŀĴĬņŐĬĺĪŅĚĔŅĶħņŏĬŇĬĝňĺŇĨĨŅĴĮĶńĝĠŅ

ĕŀĚŏĻĶļģĔŇěıŀŏıňĵĚȮŐĸŃĴňěŇĨŀŅĽŅȮĴňĽŗĺĬĶŗĺĴŒĬĔŅĶŐĔŘĮńĠľŅıńĥĬŅĽńĚėĴȮȮ

Ȯ

3,ȮĔņľĬħĔŅĶŏĮŇħĽŀĬȮȮ

ȮȮȮȮŏĮŇħĽŀĬȮľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ0337ȮĨńŘĚŐĨŗȮĳŅėĔŅĶĻŉĔļŅĪňŗȮ/ȮĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ0342ȮȮȮȮȮȮ

ŏĮŖĬĨŘĬœĮȮȮ

Ȯ

4,ȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬȮȮ

ȮȮȮȮŀŅěŅĶĵśįŌ ŘĽŀĬĴňĪń ŘĚŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņěŅĔľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪń ŗĺœĮȮėĦŅěŅĶĵśėĦŃĨŗŅĚȮŕȮĕŀĚ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮȮĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮŐĸŃŀŅěŅĶĵśıŇŏĻļȮĪňŗ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĝŇĠĴŅȮȮőħĵŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬěŃĨŘŀĚŏĮŖĬįŌŘĴňėĺŅĴĽŅĴŅĶĩŒĬĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮŐĸŃ

ŏĕŘŅĶńĭĔŅĶŀĭĶĴĺŇīňĔŅĶěńħĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĭĭȮ?argtcȮJc_plgleȮŐĸŃĔŇěĔĶĶĴŏĮŖĬģŅĬȮ&NpmhcarȮ

@_qcbȮJc_plgleȮ8ȮN@J'ȮȮȮȮĕŀĚľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮŏıŊ ŗŀŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĽņŏĶŖěœĮŏĮŖĬĭńĦĤŇĨȮĪň ŗĴň

ėŋĦĸńĔļĦŃĨŅĴĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮĪńŘĚĬňŘȮŀŅěŅĶĵśįŌŘĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅŏħňĵĺĔńĬȮěŃĨŘŀĚ

ĶŗĺĴĔńĬěńħĪņĶŅĵĸŃŏŀňĵħĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮ&Ĵėŀ,1'ȮŏıŊŗŀŒľŘĔŅĶĽŀĬŏĮŖĬœĮŒĬŐĬĺĪŅĚŏħňĵĺĔńĬȮȮ

Ȯ

5,ȮĬńĔĻŉĔļŅȮȮ

ȮȮȮȮĬńĔĻŉĔļŅĪŋĔėĬĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĪňŗŏĕŘŅĻŉĔļŅŒĬĮňĔŅĶĻŉĔļŅȮ

0342ȮěŃĨŘŀĚŏĶňĵĬĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĴĺħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ0337ȮŒľŘėĶĭĨŅĴőėĶĚĽĶŘŅĚȮĞŉŗĚȮ

ĩŌĔĭĶĶěŋœĺŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶĕŀĚĽŅĕŅĺŇĝŅĬńŘĬȮ

Ȯ

6,ȮľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮȮ

ȮȮȮȮĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮŏĶŊŗŀĚȮŏĔĦĤśĴŅĨĶģŅĬľĸńĔĽŌĨĶĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮı,Ļ,Ȯ 0326ȮĞŉŗĚ

ĮĶŃĔŅĻȮȮŒĬĶŅĝĔŇěěŅĬŋŏĭĔļŅȮŏĸŗĴȮ/00ȮĨŀĬıŇŏĻļȮ17ȮĚȮĺńĬĪňŗȮ03ȮıķļĳŅėĴȮ0326ȮőħĵŒĬĕŘŀȮ6,/Ȯ

ĽĩŅĭńĬŀŋħĴĻŉĔļŅŀŅěěńħĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮŒĬĸńĔļĦŃŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅľĶŊŀĸńĔļĦŃĭŌĶĦŅĔŅĶŒħȮŕȮĔŖœħŘȮőħĵ
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įĽĴįĽŅĬŏĬŊ ŘŀľŅĺŇĝŅėĶŀĭėĸŋĴĽŅĶŃĕŀĚĔĸŋ ŗĴĺŇĝŅĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśȮĳŅļŅȮŐĸŃĔĸŋŗĴ

ĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśĔńĭėĦŇĨĻŅĽĨĶśȮȮȮȮȮȮȮŒĬĽńħĽŗĺĬĪňŗŏľĴŅŃĽĴȮŏıŊŗŀŒľŘĭĶĶĸŋĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚĺŇĝŅĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ

őħĵŒľŘĴňěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĶĺĴœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

Ȯ

ȮȮ 6,/ȮěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨȮĶĺĴĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮ 1.ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮȮ

ȮȮ 6,0ȮőėĶĚĽĶŘŅĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĭŗĚŏĮŖĬȮ/.ȮĶŅĵĺŇĝŅȮĭńĚėńĭŏĶňĵĬĪńŘĚľĴħȮħńĚĬňŘȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ6,0,/ȮĔĸŋŗĴĺŇĝŅĳŅļŅȮŐĸŃĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC/.0ȮĔŅĶŒĝŘĳŅļŅœĪĵŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'ȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮApgrga_jȮRf_gȮJ_les_ecȮdmpȮAmkkslga_rgmlȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮȮTEC//0ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŒĬĽńĚėĴőĸĔȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮClejgqfȮdmpȮEjm`_jȮAmkkslga_rgmlȮ

ȮȮ Ȯ ȮȮȮTEC//1ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀĔŅĶıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮClejgqfȮdmpȮJgdc+jmleȮJc_plgleȮQigjjqȮBctcjmnkclrȮ

Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ6,0,0ȮĔĸŋŗĴĺŇĝŅĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/0ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC/./ȮĨŅĴĶŀĵıĶŃĵŋėĸĭŅĪȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮRmȮDmjjmuȮglȮrfcȮPmw_jȮDmmrqrcnqȮmdȮRfcgpȮK_hcqrgcqȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮrfcȮIgleqȮ

Ȯ ȮȮȮTEC///ȮĪńĔļŃĔŅĶĶŌŘĽŅĶĽĬŏĪĻȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮGldmpk_rgmlȮJgrcp_awȮQigjjqȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC//4ȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬĺŇĩňŒľĴŗŏıŊŗŀĔŅĶıńĥĬŅŀĵŗŅĚĵńŗĚĵŊĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮAf_lecȮmdȮrfcȮlcuȮlmpk_jȮdmpȮqsqr_gl_`jcȮbctcjmnkclrȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC//5ȮĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴŀńĨĸńĔļĦśĭńĦĤŇĨĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTPSȮQngpgrs_jȮGbclrgrwȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ6,0,1ȮĔĸŋŗĴĺŇĝŅĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮėĦŇĨĻŅĽĨĶśȮŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC//2ȮĔŅĶėŇħĪŅĚĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃıńĥĬŅĬĺńĨĔĶĶĴȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮQagclrgdgaȮRfgligleȮ_lbȮbctcjmngleȮGllmt_rgmlȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC//3ȮĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴĽŋĕĳŅıŏıŊŗŀėŋĦĳŅıĝňĺŇĨȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮFc_jrfȮNpmkmrgmlȮdmpȮOs_jgrwȮmdȮJgdcȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮTEC//6ȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬįŗŅĬĪŅĚħŇěŇĪńĸȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮBgegr_jȮRp_lqdmpk_rgmlȮ
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Ȯ 6,1ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮȮ

Ȯ

ĶľńĽĺŇĝŅȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĝŊŗŀȮŐĸŃėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĬ&Ī+Į+Ļ'Ȯ
Ȯ

TEC/./Ȯ ĨŅĴĶŀĵıĶŃĵŋėĸĭŅĪȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Ȯ RmȮDmjjmuȮglȮrfcȮPmw_jȮDmmrqrcnqȮmdȮRfcgpȮK_hcqrgcqȮrfcȮIgleqȮ

ȮȮ ıĶŃĶŅĝĮĶŃĺńĨŇıĶŃĭŅĪĽĴŏħŖěıĶŃĭĶĴĝĬĔŅīŇŏĭĻĶȮĴľŅĳŌĴŇıĸŀħŋĸĵŏħĝĴľŅĶŅĝȮȮȮȮȮȮ

ĭĶĴĬŅĩĭıŇĨĶȮŐĸŃıĶŃĭŅĪĽĴŏħŖěıĶŃĮĶŏĴĬĪĶĶŅĴŅīŇĭħňȮĻĶňĽŇĬĪĶȮĴľŅĺĝŇĶŅĸĚĔĶĦȮĴľŇĻĶĳŌĴŇıĸ

ĶŅĝĺĶŅĚĔŌĶȮĔŇĨŇĽŇĶŇĽĴĭŌĶĦŀħŋĸĵŏħĝȮĽĵŅĴŇĬĪĶŅīŇŏĭĻĶĶŅĝĺőĶħĴȮĭĶĴĬŅĩĭıŇĨĶ ȮıĶŃĺĝŇĶŏĔĸŘŅ

ŏěŘŅŀĵŌŗľńĺȮıĶŃŀńěĜĶŇĵĳŅıȮľĸńĔĪĻıŇīĶŅĝīĶĶĴȮľĸńĔĔŅĶĪĶĚĚŅĬȮıĶŃĶŅĝĔĶĦňĵĔŇěȮĔŅĶıńĥĬŅ

ĪĶńıĵŅĔĶĴĬŋļĵśȮĪĶńıĵŅĔĶīĶĶĴĝŅĨŇȮŐĸŃĽŇŗĚŐĺħĸŘŀĴȮőėĶĚĔŅĶŀńĬŏĬŊŗŀĚĴŅěŅĔıĶŃĶŅĝħņĶŇȮŐĸŃ

ĮĶńĝĠŅĕŀĚŏĻĶļģĔŇěıŀŏıňĵĚȮ

ȮȮ @gmep_nfgcqȮmdȮFgqȮK_hcqrwȮIgleȮ@fskg`mjȮ?bsjw_bchȮRfcȮEpc_rȮ_lbȮFgqȮ

K_hcqrwȮ IgleȮ K_f_Ȯ T_hgp_jmleimplȮ Nfp_Ȯ T_hgp_ij_maf_mwsfs_*Ȯ pmw_jȮ r_jclrq*Ȯ rfcȮ RclȮ

TgprscqȮmdȮrfcȮIgle*Ȯpmw_jȮumpigleȮnpglagnjcq*Ȯpmw_jȮ_argtgrgcq*ȮrfcȮbctcjmnkclrȮmdȮfsk_lȮ

pcqmspacq*Ȯ l_rsp_jȮ pcqmspacqȮ _lbȮ cltgpmlkclr*Ȯ pmw_jȮ glgrg_rgtcȮ npmhcarq*Ȯ _lbȮ rfcȮ

NfgjmqmnfwȮmdȮQsddgagclawȮCamlmkw,Ȯ

Ȯ

TEC/.0ȮȮ ĔŅĶŒĝŘĳŅļŅœĪĵŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Ȯ Apgrga_jȮRf_gȮJ_les_ecȮdmpȮAmkkslga_rgmlȮ

ȮȮ ėĺŅĴĽņėńĠĕŀĚĳŅļŅœĪĵȮĔŅĶĽŊ ŗŀĽŅĶȮıńĥĬŅĪńĔļŃȮĔŅĶĲńĚȮȮĔŅĶıŌħȮĔŅĶŀŗŅĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŏĕňĵĬȮĪńĔļŃĔŅĶĽĶŋĮėĺŅĴȮĔŅĶĕĵŅĵėĺŅĴȮĔŅĶŐĮĸėĺŅĴȮĔŅĶĨňėĺŅĴȮĔŅĶıŇěŅĶĦŅĽŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĬņŏĽĬŀĽŅĶħŘĺĵĺŅěŅȮĸŅĵĸńĔļĦśŀńĔļĶȮŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘĽŊŗŀįĽĴŒĬĪŅĚĺŇĝŅĔŅĶȮ

ŐĸŃĽĩŅĬĔŅĶĦśěĶŇĚŒĬĝňĺŇĨĮĶŃěņĺńĬȮ

ȮȮ ȮȮ RfcȮ qgelgdga_lacȮ mdȮ Rf_gȮ dmpȮ amkkslga_rgmlȮ gqȮ rmȮ gknpmtcȮ jgqrclgle*Ȯ

qnc_igle*Ȯpc_bgleȮ_lbȮupgrgleȮqigjjq,Ȯ@cqgbcq*ȮDglbgleȮk_glȮgbc_*Ȯbcqapg`gle*Ȯrp_lqj_rgle*Ȯ

amlqgbcpgleȮrcvrq*ȮnpcqclrgleȮ̀ wȮqnc_igleȮapgrga_jjwȮ_lbȮsqgleȮ_a_bckgaȮglrcep_rcbȮkcbg_Ȯ

glȮpc_j+jgdcȮqgrs_rgmlqȮ_pcȮ_jqmȮgknpmtcb,Ȯ

Ȯ

TEC///ȮȮȮȮ ĪńĔļŃĔŅĶĶŌŘĽŅĶĽĬŏĪĻȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Gldmpk_rgmlȮJgrcp_awȮQigjjqȮ
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ȮȮȮȮȮ ĪńĔļŃĔŅĶĶŌŘĽŅĶĽĬŏĪĻŒĬĶŃħńĭŀŋħĴĻŉĔļŅȮŐĸŃĽŗĚŏĽĶŇĴĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĞŉŗĚĮĶŃĔŀĭħŘĺĵȮĔĶŃĭĺĬĔŅĶıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶĶŌŘĽŅĶĽĬŏĪĻȮ ȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśėĺŅĴĨŘŀĚĔŅĶĽŅĶĽĬŏĪĻȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶėńħŏĸŊŀĔŐľĸŗĚĽŅĶĽĬŏĪĻȮŐĸŃĪĶńıĵŅĔĶĽŅĶĽĬŏĪĻȮ ȮŏėĶŊŗŀĚĴŊŀĽŊĭėŘĬĪĶńıĵŅĔĶĽŅĶĽĬŏĪĻȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔĸĵŋĪīśĔŅĶėŘĬĽŅĶĽĬŏĪĻȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśȮŐĸŃĽńĚŏėĶŅŃľśĽŅĶĽĬŏĪĻȮĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬėŋĦėŗŅĕŀĚĽŅĶĽĬŏĪĻȮ

ĔŅĶŏĶňĵĭŏĶňĵĚȮŐĸŃĬņŏĽĬŀĽŅĶĽĬŏĪĻŒĬĶŌĮŐĭĭįĸĚŅĬĺŇĝŅĔŅĶĪňŗŏĮŖĬĴŅĨĶģŅĬŀĵŗŅĚĴňěĶŇĵīĶĶĴȮ

Ȯ

Ȯ

ȮȮȮȮȮ Ȯ Gldmpk_rgmlȮjgrcp_awȮqigjjqȮglȮ_rȮep_bs_rcȮjctcjȮ_lbȮjgdcjmleȮjc_plgleȮqigjjqȮ

clf_lackclrȮglajsbc9Ȯgldmpk_rgmlȮjgrcp_awȮqigjjqȮbctcjmnkclrȮnpmacqq*Ȯ_l_jwxgleȮrfcȮ

lccbȮ dmpȮ gldmpk_rgml*Ȯ qcjcargleȮ qmspacqȮ mdȮ gldmpk_rgmlȮ _lbȮ gldmpk_rgmlȮ pcqmspacq*Ȯ

qc_pafȮrmmjqȮgldmpk_rgmlȮpcqmspacq*Ȯqc_pafȮqrp_rcegcqȮgldmpk_rgml*Ȯgldmpk_rgmlȮ_l_jwqgqȮ

_lbȮ qwlrfcqgq*Ȯ ct_js_rgmlȮ mdȮ gldmpk_rgmlȮ t_jscq*Ȯ gldmpk_rgmlȮ amknmqgrgmlȮ _lbȮ

npcqclr_rgmlȮglȮrfcȮdmpkȮmdȮ_a_bckgaȮumpiȮrf_rȮgqȮqr_lb_pbȮ_lbȮcrfga_j,Ȯ

Ȯ
Ȯ

TEC//0Ȯ ĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŒĬĽńĚėĴőĸĔȮ Ȯ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Ȯ ClejgqfȮdmpȮEjm`_jȮAmkkslga_rgmlȮ

ȮȮȮ İŉĔȮŐĸŃıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵŏĬŘĬĔŅĶĲńĚȮĔŅĶıŌħŒĬĽĩŅĬĔŅĶĦśȮ

ŐĸŃľńĺĕŘŀĨŗŅĚȮŕȮœħŘŐĔŗȮĝňĺŇĨŒĬĶńŘĺĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮĔŅĶĪŗŀĚŏĪňŗĵĺȮŏĺĸŅĺŗŅĚ ȮĽŊŗŀĽńĚėĴŀŀĬœĸĬśȮĔŅĶĞŊŘŀ

ĽŇĬėŘŅȮŐĸŃėĺŅĴĭńĬŏĪŇĚŒĬĭĶŇĭĪĕŀĚĽńĚėĴœĪĵȮŐĸŃĽńĚėĴőĸĔȮĺŇŏėĶŅŃľśėĺŅĴŐĨĔĨŗŅĚĪŅĚĺńĥĬīĶĶĴĪňŗ

ĽŗĚįĸĨŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶĳŅļŅŀńĚĔķļŒľŘĽńĴķĪīŇśįĸȮ

ȮȮ Ȯ Np_argacȮ_lbȮbctcjmnȮClejgqfȮamkkslga_rgmlȮqigjjqȮdmasqgleȮmlȮjgqrclgleȮ

_lbȮqnc_igleȮglȮt_pgmsqȮqgrs_rgmlqȮ_lbȮrmngaqȮglajsbgleȮa_knsqȮjgdc*Ȯrp_tcj*ȮdpccȮrgkc*Ȯ

qmag_jȮ kcbg_*Ȯ qfmnngleȮ _lbȮ clrcpr_glkclrȮ glȮ `mrfȮ Rf_gȮ _lbȮ glrcpl_rgml_jȮ qmag_jȮ

amlrcvrq,Ȯ ?l_jwxcȮ rfcȮ apmqq+asjrsp_jȮ bgddcpclacqȮ rf_rȮ pcqsjrȮ glȮ cddcargtcȮ ClejgqfȮ

amkkslga_rgml,ȮȮ

Ȯ

TEC//1Ȯ ĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀĔŅĶıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Ȯ ClejgqfȮdmpȮJgdc+jmleȮJc_plgleȮQigjjqȮBctcjmnkclrȮ

ȮȮ ȮİŉĔȮŐĸŃıńĥĬŅĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮőħĵŏĬŘĬ

ĔŅĶŀŗŅĬĕŘŀėĺŅĴěŅĔŐľĸŗĚĕŘŀĴŌĸľĸŅĵĮĶŃŏĳĪȮŏĝŗĬȮĽŊŗŀĽŇŗĚıŇĴıś ȮŐĸŃĽŊŗŀŀŀĬœĸĬśȮŐĸŃŏĬŘĬĔŅĶŀŗŅĬ

ĕŘŀėĺŅĴȮěŅĔĸńĔļĦŃĪňŗŐĨĔĨŗŅĚĔńĬȮŏĝŗĬȮľĬńĚĽŊŀıŇĴıśȮĬŇĨĵĽŅĶȮěħľĴŅĵŀŇŏĸŖĔĪĶŀĬŇĔĽśȮĔŅĶıŌħėŋĵĔńĬ
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ĭĬĽŊŗŀĽńĚėĴŀŀĬœĸĬśȮŐĸŃŀŇĬőĲĔĶŅĲŇĔĽśȮıńĥĬŅĔĸĵŋĪīśĪňŗěņŏĮŖĬĨŗŀĔŅĶŀŗŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮœħŘŐĔŗȮĔŅĶ

ŒĝŘıěĬŅĬŋĔĶĴŀŀĬœĸĬśȮĔŅĶŀŗŅĬŏĶŖĺŏıŊŗŀěńĭŒěėĺŅĴȮĔŅĶĔĺŅħĽŅĵĨŅŏıŊŗŀľŅĕŘŀĴŌĸŏĜıŅŃȮĔŅĶľŅėņ

ŀŘŅĚĩŉĚėņĽĶĶıĬŅĴȮȮĔŅĶŏħŅėĺŅĴľĴŅĵěŅĔĭĶŇĭĪȮŐĸŃĔŅĶĽĶŋĮėĺŅĴȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ Np_argacȮ_lbȮbctcjmnȮClejgqfȮdmpȮjgdc+jmleȮjc_plgleȮqigjjqȮdmasqgleȮmlȮ

pc_bgleȮrcvrqȮdpmkȮt_pgmsqȮqmspacqȮqsafȮ_qȮnpglrcbȮ_lbȮmljglcȮkcbg_Ȯ_lbȮpc_bgleȮ

bgddcpclrȮrwncqȮmdȮrcvrqȮqsafȮ_qȮlcuqn_ncpq*Ȯk_e_xglcq*Ȯck_gjq*ȮbgqasqqgmlqȮmlȮqmag_jȮ

kcbg_*Ȯ_lbȮgldmep_nfgaq,ȮBctcjmnȮcqqclrg_jȮpc_bgleȮqrp_rcegcqȮglajsbgleȮsqgleȮmljglcȮ

bgargml_pgcq*Ȯqigkkgle*Ȯqa_llgle*ȮdglbgleȮnpmlmslȮpcdcpclacq*ȮdglbgleȮamlrcvrȮajscq*Ȯ

_lbȮqskk_pgxgle,Ȯ

Ȯ

TEC//2Ȯ ĔŅĶėŇħĪŅĚĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃıńĥĬŅĬĺńĨĔĶĶĴȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ QagclrgdgaȮRfgligleȮ_lbȮbctcjmngleȮGllmt_rgmlȮ

Ȯ ȮȮ ĔŅĶıńĥĬŅĪńĔļŃĔĶŃĭĺĬĔŅĶĪŅĚĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃĬĺńĨĔĶĶĴȮĪńĔļŃĔĶŃĭĺĬĔŅĶ

ėŇħȮŀĵŗŅĚĴňŏľĨŋįĸȮĽĶŘŅĚĽĶĶėśȮŐĸŃĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦȮŏıŊŗŀŒľŘŏĔŇħŏěĨėĨŇĪŅĚĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃıńĥĬŅ

ĪńĔļŃȮĔŅĶėņĬĺĦȮŏıŊŗŀĽĶŘŅĚĬĺńĨĔĶĶĴȮŐĸŃĮĶŃĵŋĔĨśŒĝŘŒĬĝňĺŇĨĮĶŃěņĺńĬȮ

ȮȮȮ BctcjmnkclrȮmdȮqagclrgdgaȮnpmacqqȮqigjjqȮ_lbȮgllmt_rgml*ȮJmega_jȮrfgligleȮ

qigjjqȮugrfȮapc_rgtcjwȮ_lbȮapgrga_jjw9Ȯ rmȮ_afgctcȮ_Ȯ qagclrgdgaȮ_rrgrsbcȮ_lbȮ_jqmȮ gknpmtcȮ

a_jasj_rgmlȮqigjjqȮrmȮapc_rcȮgllmt_rgmlȮ_lbȮrfclȮ_nnjwȮgrȮglȮb_gjwȮjgdc,Ȯ

Ȯ

TEC//3Ȯ ĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴĽŋĕĳŅıŏıŊŗŀėŋĦĳŅıĝňĺŇĨȮȮȮ Ȯ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ Fc_jrfȮNpmkmrgmlȮdmpȮOs_jgrwȮmdȮJgdcȮ

ȮȮ ĽŗĚŏĽĶŇĴȮŐĸŃıńĥĬŅįŌŘŏĶňĵĬŒľŘĴňıķĨŇĔĶĶĴĔŅĶĽĶŘŅĚĽŋĕĳŅıĔŅĵȮěŇĨȮĽńĚėĴȮŐĸŃĽŋĕ

ĳŅĺŃĪŅĚěŇĨĺŇĠĠŅĦȮĴňĪńĔļŃĝňĺŇĨȮĶŌŘŏĪŗŅĪńĬőĶėĞŉĴŏĻĶŘŅȮŐĸŃőĶėŏėĶňĵħȮĴňėĺŅĴĶŌŘȮėĺŅĴŏĕŘŅŒěŏĔňŗĵĺĔńĭ

ĽŋĕĳŅıįŌŘĭĶŇőĳėȮĔŅĶŒĝŘĵŅȮĔŅĶŀŀĔĔņĸńĚĔŅĵȮĮŘŀĚĔńĬŀŋĭńĨŇĳńĵȮŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶŘŀĴŒĬĳŅĺŃĜŋĔŏĜŇĬȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĮģĴıĵŅĭŅĸŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮŐĸŃĽŅĴŅĶĩĶńĭėĺŅĴĶŌŘĽŉĔȮėĺŅĴĚŅĴȮėĺŅĴĶŌŘĽŉĔĽŋĬĪĶňĵŃŒĬĚŅĬĻŇĸĮŃœħŘȮ

ȮȮ RmȮ npmkmrcȮ _lbȮ bctcjmnȮ qrsbclrqŲȮ nmqgrgtcȮ `cf_tgmpqȮ dmpȮ `sgjbgleȮ

nfwqga_j*Ȯkclr_j*Ȯqmag_jȮfc_jrfȮ_lbȮqngpgrs_jȮfc_jrf,ȮCqqclrg_jjw*Ȯ f_tgleȮemmbȮjgdcȮqigjjqȮ

_lbȮ ilmugleȮ bcnpcqqgmlȮ _lbȮ qrpcqqȮ bgqmpbcpq*Ȯ rmȮ slbcpqr_lbȮ rfcȮ amlrclrqȮ mdȮ rfcȮ

amlqskcpȮfc_jrf*Ȯglajsbgle*ȮbpseȮsqgle*Ȯcvcpagqgle*Ȯ npctclrgleȮmdȮ_aagbclrq*Ȯ npcn_pgleȮ

dgpqrȮ_gbȮdmpȮckcpeclawȮqgrs_rgmlqȮ_lbȮf_tgleȮ_lȮ_`gjgrwȮrmȮncpacgtcȮrfcȮqclqcȮmdȮ`c_srwȮ

_lbȮ_cqrfcrgaȮglȮ_pr,Ȯ
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Ȯ

TEC//4ȮȮȮ ĔŅĶŏĮĸňŗĵĬĺŇĩňŒľĴŗŏıŊŗŀĔŅĶıńĥĬŅŀĵŗŅĚĵńŗĚĵŊĬȮȮȮȮ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

Ȯ Ȯ Af_lecȮmdȮrfcȮlcuȮlmpk_jȮdmpȮqsqr_gl_`jcȮbctcjmnkclrȮ

ȮȮ Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶŏĮĸňŗĵĬŐĮĸĚĪňŗŏĔŇħĕŉŘĬȮĪńŘĚŒĬħŘŅĬĔŅĶŏĴŊŀĚȮŏĻĶļģĔŇěȮĽńĚėĴȮŏĪėőĬőĸĵňȮ

ŐĸŃĽŇŗĚŐĺħĸŘŀĴȮĔŅĶŏėĸŊŗŀĬĵŘŅĵĻŌĬĵśŀņĬŅěőĸĔěŅĔĨŃĺńĬĨĔœĮĽŌ ŗĭŌĶıŅĳŇĺńĨĬśȮįĸĔĶŃĪĭ ȮŐĸŃȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĮĶńĭĨńĺŒľŘŀĵŌŗĶŀħŒĬĵŋėĔŅĶĪņĸŅĵĸŘŅĚȮŐĸŃĵŋėĝňĺŇĨĺŇĩňŒľĴŗħŘĺĵĔŅĶıńĥĬŅŀĵŗŅĚĵńŗĚĵŊĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ RfcȮqrsbwȮmdȮaf_lecȮrf_rȮf_tcȮmaasppcbȮglȮnmjgrgaq*Ȯcamlmkw*Ȯqmagcrw*Ȯ

rcaflmjmewȮ _lbȮ cltgpmlkclr*Ȯ rfcȮ rp_lqdmpk_rgmlȮ dpmkȮ rfcȮ Ucqrcplgx_rgmlȮ rmȮ

C_qrcplgx_rgml*ȮrfcȮcddcarqȮ_lbȮ_b_nr_rgmlȮrmȮqsptgtcȮglȮrfcȮ_ecȮmdȮbgqpsnrgmlȮ_lbȮrfcȮ

lcuȮlmpk_jȮugrfȮqsqr_gl_`jcȮbctcjmnkclr,Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

TEC//5ȮȮȮ ĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴŀńĨĸńĔļĦśĭńĦĤŇĨĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮȮȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ TPSȮQngpgrs_jȮGbclrgrwȮ

ȮȮ ĽŗĚŏĽĶŇĴȮŐĸŃıńĥĬŅįŌŘŏĶňĵĬŒľŘĴňėĺŅĴĳŅėĳŌĴŇŒěŒĬėĺŅĴŏĮŖĬȮŴĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśŵȮĴňŀńĨ

ĸńĔļĦśĭńĦĤŇĨěŇĨŀŅĽŅȮĴňėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĨŗŀĨĬŏŀĚȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮŐĸŃĽńĚėĴȮŀĬŋĶńĔļśĽŇŗĚŐĺħĸŘŀĴȮŐĸŃ

ĴňĽŗĺĬĶŗĺĴŒĬĔŅĶŐĔŘœĕĮńĠľŅȮŐĸŃıńĥĬŅĝŋĴĝĬĪŘŀĚĩŇŗĬȮ

ȮȮ RmȮclamsp_ecȮ_lbȮasjrgt_rcȮ jc_plcpqȮrmȮ`cȮnpmslbȮmdȮTPSlcqqȮ glȮ rfcȮ

_qncarqȮ mdȮ `cgleȮ tmjslrccp+qngpgrq*Ȯ pcqnmlqg`jcȮ dmpȮ rfcȮ slgtcpqgrwȮ _lbȮ rfcȮ qmagcrw*Ȯ

pcqcptgleȮ rfcȮ l_rsp_jȮ cltgpmlkclrȮ _qȮucjjȮ _qȮ n_prgagn_rgleȮ glȮ amkkslgrw%qȮ npm`jckȮ

qmjtgleȮ_lbȮbctcjmnkclr,Ȯ

Ȯ

TEC//6ȮȮȮ ĔŅĶŏĮĸňŗĵĬįŗŅĬĪŅĚħŇěŇĪńĸȮȮ Ȯ Ȯ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1&0+0+3'Ȯ

ȮȮ ȮȮ Bgegr_jȮRp_lqdmpk_rgmlȮ

ȮȮ ĔŅĶŏĮŖĬıĸŏĴŊŀĚħŇěŇĪńĸĪňŗĽŅĴŅĶĩĶńĔļŅŀńĨĸńĔļĦśĕŀĚĨĬŏŀĚŒĬőĸĔŀŀĬœĸĬś ȮŐĸŃ

ėĺŅĴȮȮȮŏĮŖĬěĶŇĚȮĽŅĴŅĶĩěńħĽĶĶŏĺĸŅľĬŘŅěŀȮĶńĭĴŊŀĳńĵėŋĔėŅĴĪŅĚőĸĔŀŀĬœĸĬśȮĶńĔļŅėĺŅĴĮĸŀħĳńĵ

ĕŀĚĨĬŏŀĚȮȮȮȮȮŒĬőĸĔŀŀĬœĸĬśȮĶńĔļŅĕŘŀĴŌĸĽŗĺĬĨńĺȮŐĸŃĭĶŇľŅĶěńħĔŅĶĕŘŀĴŌĸŏįĵŐıĶŗœĺŘĭĬőĸĔŀŀĬœĸĬśȮ

ėŇħŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦŒĬĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňȮŐĸŃĽŊŗŀŒĬőĸĔĵŋėħŇěŇĪńĸœħŘŀĵŗŅĚŏĔŇħĮĶŃőĵĝĬś ȮĴňėĺŅĴ
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ĶńĭįŇħĝŀĭȮŐĸŃěĶŇĵīĶĶĴŒĬĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňħŇěŇĪńĸȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶįŗŅĬĔŅĶŏĸŗŅŏĶŊŗŀĚħŘĺĵŏĪėőĬőĸĵňħŇěŇĪńĸȮ

ŐĸŃĔŅĶĮĶŃĵŋĔĨśŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňħŇěŇĪńĸȮŏıŊŗŀŐĔŘĮńĠľŅĪňŗĪŘŅĪŅĵȮľĶŊŀĽĶŘŅĚőŀĔŅĽŒľĴŗȮŕȮ

ȮȮȮ Ȯ @cgleȮbgegr_jȮagrgxclqfgnȮrf_rȮa_lȮk_glr_glȮrfcgpȮgbclrgrwȮglȮ`mrfȮmljglcȮ

_lbȮpc_jgrw*Ȯa_lȮ_jjma_rcȮqapcclȮrgkc*Ȯa_lȮamncȮrfcȮmljglcȮrfpc_rq*Ȯa_lȮiccnȮwmspqcjdȮ

q_dcȮ glȮ mljglcȮ xmlc*Ȯ a_lȮ k_glr_glȮ npgt_rcȮ gldmpk_rgmlȮ _lbȮ k_l_ecȮ gldmpk_rgmlȮ

ns`jgqfcbȮ glȮmljglc*Ȯ_lbȮa_lȮrfgliȮapgrga_jjwȮglȮrfcȮ`clcdgag_jȮsqcȮmdȮrcaflmjmewȮ_lbȮ

kcbg_Ȯ glȮrfcȮbgegr_jȮumpjb,ȮRfcpcȮugjjȮ_jqmȮ`cȮpcqnmlqg`jcȮ_lbȮcrfga_jȮ glȮrfcȮsqcȮmdȮ

bgegr_jȮ rcaflmjmew*Ȯ rfcȮ qigjjqȮ mdȮ Bgegr_jȮ qrmpwrcjjgleȮ _lbȮ rfcȮ _nnjga_rgmlȮ mdȮ bgegr_jȮ

rcaflmjmewȮrmȮqmjtcȮaf_jjclegleȮnpm`jckqȮmpȮapc_rcȮlcuȮmnnmprslgrgcq,Ȯ

Ȯ

7,ȮĔŅĶıńĥĬŅįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŒĬŐĨŗĸŃħŘŅĬȮ

ȮȮȮȮ7,/ȮėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,/,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĮĢŇĭńĨŇĨĬŏĮŖĬįŌŘĴňėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮŒĬħŘŅĬėĺŅĴĞŊŗŀĽńĨĵśĽŋěĶŇĨȮŏĽňĵĽĸŃȮĴňĺŇĬńĵȮ ȮȮ

ĨĶĚĨŗŀŏĺĸŅȮŐĸŃĴňėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĨŗŀĨĬŏŀĚȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĮĢŇĭńĨŇĨĬŏĮŖĬįŌŘĴňěŇĨŀŅĽŅȮŐĸŃĴňėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĨŗŀĽńĚėĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,/,0ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬĪňŗŒĝŘıńĥĬŅĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮįŌŘĽŀĬĮĢŇĭńĨŇĨĬŏĮŖĬŐĭĭŀĵŗŅĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĔņľĬħĔĨŇĔŅŒĬľŘŀĚŏĶňĵĬȮŏĝŗĬȮĔŅĶŏĕŘŅĝńŘĬŏĶňĵĬŒľŘĨĶĚŏĺĸŅȮĔŅĶŐĨŗĚĔŅĵĪňŗŏĮŖĬœĮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĨŅĴĶŃŏĭňĵĭĕŀĚĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮěńħĪņőėĶĚĔŅĶȮŐĸŃĔŇěĔĶĶĴŏıŊŗŀŏĽĶŇĴĽĶŘŅĚėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮĪńŘĚŒĬȮŐĸŃĬŀĔ

ĽĩŅĭńĬĔŅĶĻŉĔļŅȮőħĵŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĴňőŀĔŅĽėŇħȮĨńħĽŇĬŒěħņŏĬŇĬĔŅĶħŘĺĵĨĬŏŀĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2'ȮĽŀħŐĪĶĔėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮĽŀħŐĪĶĔŒĬőėĶĚĚŅĬĪňŗĬńĔĻŉĔļŅĪņȮőħĵŀŅěŅĶĵśŏĮŖĬ

įŌŘĝňŘĬņŒľŘĬńĔĻŉĔļŅĽŅĴŅĶĩėŇħĨŅĴȮ

Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,/,1ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĬńĔĻŉĔļŅĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘĺĵĨĬŏŀĚȮĔŗŀĬȮŐĸŃľĸńĚŏĶňĵĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĽńĚŏĔĨıķĨŇĔĶĶĴĔŅĶŐĽħĚŀŀĔĨŅĴĮĔĨŇĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭŒĬľĬŘŅĪňŗĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2'ȮĽńĚŏĔĨıķĨŇĔĶĶĴŒĬĝńŘĬŏĶňĵĬȮŐĸŃĔŅĶěńħĔŇěĔĶĶĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ3'ȮĮĶŃŏĴŇĬįĸěŅĔőėĶĚĔŅĶĪňŗĪņȮŐĸŃĔŅĶĶŅĵĚŅĬįĸőėĶĚĔŅĶȮĶĺĴĪńŘĚĔŅĶŀĳŇĮĶŅĵȮȮ
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ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ4'ȮŏĮŇħőŀĔŅĽŒľŘįŌŘŏĶňĵĬŐĽħĚėĺŅĴėŇħŏľŖĬŐĸĔŏĮĸňŗĵĬŏĶňĵĬĶŌŘĞŉŗĚĔńĬŐĸŃĔńĬȮ

ȮȮȮȮ7,0ȮėĺŅĴĶŌŘȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,0,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėĺŅĴĶŌŘȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĴňėĺŅĴĶŌŘŒĬľĸńĔĔŅĶŐĬĺėŇħĪķļġňĪňŗĽņėńĠŒĬĶŅĵĺŇĝŅȮľĶŊŀĻŅĽĨĶśĕŀĚĨĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĴňėĺŅĴŏĕŘŅŒěȮŐĸŃĽŅĴŅĶĩŀīŇĭŅĵľĸńĔĔŅĶȮŐĬĺėŇħȮĪķļġňĪňŗĽņėńĠŒĬĶŅĵĺŇĝŅȮľĶŊŀ

ĻŅĽĨĶśĕŀĚĨĬœħŘŀĵŗŅĚĩŌĔĨŘŀĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,0,0ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬĪňŗŒĝŘıńĥĬŅĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėĺŅĴĶŌŘȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮŒĝŘĔĶŃĭĺĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŏĝŇĚįĸŇĨĳŅıȮ&NpmbsargtgrwȮ@_qcbȮJc_plgle'ȮĞŉŗĚŏĮŖĬĶŌĮŐĭĭȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĪňŗĴŋŗĚŏĬŘĬŒľŘįŌŘŏĶňĵĬĽĶŘŅĚįĸĚŅĬȮĽĶŘŅĚįĸįĸŇĨȮĽĶŘŅĚŀĚėśėĺŅĴĶŌŘěŅĔĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘŏĶŊŗŀĚĬńŘĬȮŕȮőħĵ

įŗŅĬĔĶŃĭĺĬĔŅĶȮŐĸŃĺŇīňĔŅĶĽŀĬŐĭĭĨŗŅĚȮŕȮŏĝŗĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĔŅĶěńħĪņőėĶĚĔŅĶ-ȮőėĶĚĚŅĬĮĶŃěņĺŇĝŅȮ&NpmhcarȮ@_qcbȮJc_plgle'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĔŅĶĽŀĬŐĭĭĽŊĭŏĽŅŃľŅėĺŅĴĶŌ ŘȮŐĸŃĺńĢěńĔĶĔŅĶĽŊĭŏĽŅŃľŅėĺŅĴĶŌ ŘȮ& Glosgpw*Ȯ

GlosgpwȮAwajc'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮŀĳŇĮĶŅĵŏĮŖĬĔĸŋŗĴőħĵŒľŘįŌŘĽŀĬĨńŘĚėņĩŅĴĨŅĴŏĬŊŘŀľŅȮőħĵĵŉħįŌŘŏĶňĵĬŏĮŖĬĻŌĬĵśĔĸŅĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2'ȮĻŉĔļŅĬŀĔĽĩŅĬĪňŗȮŏĝŗĬȮĻŉĔļŅħŌĚŅĬȮŏĕŘŅĶŗĺĴőėĶĚĔŅĶĔńĭľĬŗĺĵĚŅĬŀŊŗĬȮĔŅĶĪņ

őėĶĚĔŅĶĶŗĺĴĔńĭĝŋĴĝĬȮĔŅĶĻŉĔļŅıŊŘĬĪňŗěĶŇĚĔŗŀĬĪņőėĶĚĔŅĶȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,0,1ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬėĺŅĴĶŌŘȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĨĶĺěĽŀĭĔĶŃĭĺĬĔŅĶĪņĚŅĬȮįĸįĸŇĨȮŐĸŃįĸĸńıīśĕŀĚĚŅĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĨĶĺěįĸĚŅĬĔŅĶĻŉĔļŅėŘĬėĺŘŅĪňŗĴňŏĬŊŘŀľŅėĶĭĩŘĺĬĩŌĔĨŘŀĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔĔŅĶĶĺĭĶĺĴĕŘŀĴŌĸĮĶŃĔŀĭőėĶĚĔŅĶȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2'ȮĔŅĶĬȮŅŏĽĬŀįĸĚŅĬĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ3'ȮįĸĔŅĶĪħĽŀĭĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮ

ȮȮȮȮ7,1ȮĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,1,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĽŅĴŅĶĩŐĽħĚĪńĔļŃĔŅĶėŇħŀĵŗŅĚŏĮŖĬĶŃĭĭȮėŇħŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦŀĵŗŅĚĽĴŗņŏĽĴŀȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĽŅĴŅĶĩĺŇŏėĶŅŃľśȮĽńĚŏėĶŅŃľśȮĭŌĶĦŅĔŅĶėĺŅĴĶŌŘȮŐĸŃĪńĔļŃĪňŗŏĔňŗĵĺĕŘŀĚŒĬĻŅĽĨĶśĕŀĚ

ĨĬȮŏıŊŗŀĬņœĮĮĶŃĵŋĔĨśŒĝŘœħŘŀĵŗŅĚĩŌĔĨŘŀĚŏľĴŅŃĽĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,1,0ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬĪňŗŒĝŘŒĬĔŅĶıńĥĬŅĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĔŅĶĩŅĴĨŀĭȮĔĶĦňŏĬŊ ŘŀľŅĳŅėĪķļġňȮ őħĵŏĬŘĬŒľŘĬńĔĻŉĔļŅėŇħĺ ŇŏėĶŅŃľśěŅĔ

ĽĩŅĬĔŅĶĦśěĶŇĚȮľĶŊŀŒĝŘĔĶĦňĻŉĔļŅȮ
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ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮěńħĔŇěĔĶĶĴŀĳŇĮĶŅĵȮĶŃħĴĽĴŀĚȮĔŅĶėŇħĺŇŏėĶŅŃľśȮĽńĚŏėĶŅŃľśȮŏĝŊŗŀĴőĵĚėĺŅĴĶŌŘȮŐĸŃ

ĽĶŋĮįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮŏĝŊŗŀĴőĵĚĽŌŗĔŅĶĬņœĮŒĝŘěĶŇĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮěńħĪņőėĶĚĔŅĶȮőħĵĴňŀŅěŅĶĵśŏĮŖĬįŌŘŒľŘėņĮĶŉĔļŅȮŐĸŃėĺĭėŋĴħŌŐĸȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,1,1ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔŒĭĔŇěĔĶĶĴȮĔŅĶŏĕňĵĬĶŅĵĚŅĬĮĶŃĔŀĭőėĶĚĔŅĶȮŐĸŃĔŅĶĬņŏĽĬŀ

őėĶĚĔŅĶȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔĔŅĶŀĳŇĮĶŅĵȮŐĸŃĔŅĶĬņŏĽĬŀįĸĪňŗœħŘěŅĔĔŅĶŀĳŇĮĶŅĵŒĬŐĨŗĸŃėĶńŘĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔįĸĚŅĬőėĶĚĔŅĶĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵȮ

ȮȮȮȮ7,2ȮĪńĔļŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚĭŋėėĸȮŐĸŃėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,2,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚĭŋėėĸȮŐĸŃėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĽŅĴŅĶĩŐĽħĚĭĪĭŅĪįŌŘĬņȮįŌŘĨŅĴȮŐĸŃĔŅĶŏĮŖĬĽĴŅĝŇĔĪňŗħňĕŀĚĔĸŋŗĴœħŘŀĵŗŅĚŏľĴŅŃĽĴ

ĔńĭĭĪĭŅĪȮŐĸŃĽĩŅĬĔŅĶĦśȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĴňėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭŒĬĚŅĬĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵĪńŘĚĕŀĚĨĬŏŀĚȮŐĸŃĕŀĚĽŗĺĬĶĺĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,2,0ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬĪňŗŒĝŘŒĬĔŅĶıńĥĬŅĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚĭŋėėĸ

ŐĸŃėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĴŀĭľĴŅĵĚŅĬŏĮŖĬĔĸŋŗĴĵŗŀĵľĶŊŀőėĶĚĔŅĶȮŐĸŃŐĭŗĚľĬŘŅĪňŗȮėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĔŅĶěńħĔŇěĔĶĶĴĕŀĚĔĸŋŗĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,2,1ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚĭŋėėĸȮŐĸŃėĺŅĴ

ĶńĭįŇħĝŀĭȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮŒľŘįŌŘŏĶňĵĬĮĶŃŏĴŇĬĞŉŗĚĔńĬŐĸŃĔńĬȮŐĸŃĮĶŃŏĴŇĬĨĬŏŀĚȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĽńĚŏĔĨıķĨŇĔĶĶĴŒĬĔŅĶŏĶňĵĬȮėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭȮĔŅĶŐĽħĚĭĪĭŅĪȮįŌŘĬņȮįŌŘĨŅĴȮĔŅĶ

ŏĮŖĬĽĴŅĝŇĔȮŐĸŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚįŌŘŏĶňĵĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔįĸĕŀĚĚŅĬĪňŗœħŘĶńĭĴŀĭľĴŅĵȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ2'ȮĔŅĶěńħĔŇěĔĶĶĴĽŃĪŘŀĬėĺŅĴėŇħȮ&Pcdjcargml'Ȯ

ȮȮȮȮ7,3ȮĪńĔļŃŒĬĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,3,/ȮĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃŒĬĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵň

ĽŅĶĽĬŏĪĻȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĽŅĴŅĶĩĮĶŃĵŋĔĨśėĺŅĴĶŌ ŘĪŅĚėĦŇĨĻŅĽĨĶśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮĔŅĶĽŊ ŗŀĽŅĶȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘ

ŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮŒĬĔŅĶŐĔŘĮńĠľŅȮėŘĬėĺŘŅĕŘŀĴŌĸȮŐĸŃĬņŏĽĬŀœħŘŀĵŗŅĚŏľĴŅŃĽĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĽŅĴŅĶĩŒĝŘĳŅļŅœĪĵȮĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶœħŘŀĵŗŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮĶĺĴĩŉĚ Ȯ

ĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŒĬĔŅĶėŘĬėĺŘŅĕŘŀĴŌĸŏıŊŗŀěńħĪņĶŅĵĚŅĬȮŐĸŃĬņŏĽĬŀŀĵŗŅĚĩŌĔĨŘŀĚŏľĴŅŃĽĴȮ
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ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,3,0ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĽŀĬĪňŗŒĝŘŒĬĔŅĶıńĥĬŅĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃŒĬĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĭŌĶĦŅĔŅĶȮĔŅĶŒĝŘĳŅļŅȮŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻŒĬĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬȮŐĸŃ

ĔŇěĔĶĶĴŒĬĝńŘĬŏĶňĵĬȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĴŀĭľĴŅĵŒľŘĽ ŊĭėŘĬĕŘŀĴŌĸŒĬĶŌĮŐĭĭĨŗŅĚŕȮěŅĔȮľĬńĚĽ ŊŀȮŏŀĔĽŅĶȮĚŅĬĺŇěńĵȮ

ŀŇĬŏĪŀĶśŏĬŖĨȮŐĸŃģŅĬĕŘŀĴŌĸĨŗŅĚȮŕȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮĔŅĶİŉĔĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕħŘŅĬĨŗŅĚȮŕȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ7,3,1ȮĔĸĵŋĪīśĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃŒĬĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶ Ȯ

ŐĸŃĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ/'ȮĮĶŃŏĴŇĬįĸěŅĔĔŅĶĔŅĶŒĝŘĪńĔļŃĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňȮ

ĽŅĶĽĬŏĪĻŒĬĔŅĶħņŏĬŇĬőėĶĚĔŅĶȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ0'ȮĮĶŃŏĴŇĬěŅĔĔŅĶĽŊĭėŘĬĕŘŀĴŌĸȮĔŅĶĬņŏĽĬŀĕŘŀĴŌĸȮŐĸŃĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĨŗŅĚȮŕȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ1'ȮįĸĚŅĬĔŅĶĪņĶŅĵĚŅĬȮŐĸŃĔŅĶĬņŏĽĬŀĚŅĬȮ

Ȯ

/.,ȮŐįĬĪňŗŐĽħĚĔŅĶĔĶŃěŅĵėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĴŅĨĶģŅĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĽŌŗĶŅĵĺŇĝŅ&AsppgasjskȮ

K_nngle'Ȯ

Ȯ

Ȯ Ȯ

Ȯ
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136 

 

Ȯ

ŐįĬĪňŗŐĽħĚĔŅĶĔĶŃěŅĵėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĴŅĨĶģŅĬįĸĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĽŌŗĔĶŃĭĺĬĺŇĝŅȮ&AsppgasjskȮK_nngle'Ȯ

ȮėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔȮ Ȯ ȮėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĶŀĚȮ

Ȯ

ĸņħńĭȮĶľńĽȮĝŊŗŀĺŇĝŅȮ
/,ȮėŋĦīĶĶĴȮěĶŇĵīĶĶĴȮ 0,ȮėĺŅĴĶŌŘȮ 1,ȮȮĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮ

2,ȮĪńĔļŃ

ėĺŅĴĽńĴıńĬīśĶŃľĺŗŅĚ

ĭŋėėĸŐĸŃėĺŅĴ

ĶńĭįŇħĝŀĭȮ

3,ȮĪńĔļŃĔŅĶ

ĺŇŏėĶŅŃľśŏĝŇĚĨńĺŏĸĕȮ

ĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŐĸŃȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňȮ

/Ȯ 0Ȯ /Ȯ 0Ȯ /Ȯ 0Ȯ /Ȯ 0Ȯ /Ȯ 0Ȯ

/,ȮTEC/./ȮĨŅĴĶŀĵıĶŃĵŋėĸĭŅĪȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

0,ȮTEC/.0ȮĔŅĶŒĝŘĳŅļŅœĪĵŀĵŗŅĚĴňĺŇěŅĶĦĠŅĦŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

1,ȮTEC///ȮĪńĔļŃĔŅĶĶŌŘĽŅĶĽĬŏĪĻȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

2,ȮTEC//0ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŒĬĽńĚėĴőĸĔȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

3,ȮTEC//1ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĨĸŀħĝňĺŇĨȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

4,ȮTEC//2ȮĔŅĶėŇħĪŅĚĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃıńĥĬŅĬĺńĨĔĶĶĴȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

5,ȮTEC//3ȮĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴĽŋĕĳŅıŏıŊŗŀėŋĦĳŅıĝňĺŇĨȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

6,ȮTEC//4ȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬŐĮĸĚĺŇĩňŒľĴŗȮŏıŊŗŀĔŅĶıńĥĬŅŀĵŗŅĚĵńŗĚĵŊĬȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

7,ȮTEC//5ȮĔŅĶĽĶŘŅĚŏĽĶŇĴŀńĨĸńĔļĦśĭńĦĤŇĨĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ

/.,ȮTEC//6ȮĔŅĶŏĮĸňŗĵĬįŗŅĬĪŅĚħŇěŇĪńĸȮ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 2046 / 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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Ȯ

ĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ėĶńŘĚĪňŗȮ/-0341Ȯ

ĺńĬŀńĚėŅĶȮĪňŗȮ0/ȮĔĶĔġŅėĴȮ0341ȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,ȮȮ

ĦȮľŘŀĚȮFSQMȮ6/./ȮŀŅėŅĶėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮ

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ȯ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶįŌŘĴŅĮĶŃĝŋĴȮ

/,ȮŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ ȮȮȮȮĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮ ȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

0,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮ ĲŌĽŋĺĶĶĦȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

1,ȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮȮ Ȯ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

2,ȮŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮȮȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ ȮȮȮȮĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

3,ȮŀŅěŅĶĵśĴŋĔĶŇĬȮȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ ȮȮȮȮŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

4,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋīŇħŅȮȮ ȮőĨřŃŐĽĚȮ ȮȮȮȮĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

Ȯ

ŏĶŇŗĴĮĶŃĝŋĴȮȮȮȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,Ȯ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ/ȮŏĶŊŗŀĚĪňŗĮĶŃīŅĬŐěŘĚŒľŘĪňŗĮĶŃĝŋĴĪĶŅĭȮ

ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮŐěŘĚŒľŘĔĶĶĴĔŅĶľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬ

ĪĶŅĭĩŉĚĔņľĬħĔŅĶĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ

0342ȮŐĸŃœħŘŐěŘĚėĺŅĴěņŏĮŖĬĕŀĚĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĴŀĭľĴŅĵŒľŘŀŅěŅĶĵśįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭ

ŐĨŗĸŃĶŅĵĺŇĝŅŏĽĬŀĮĶńĭĮĶŋĚėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮĨŅĴĪňŗŏľŖĬĺŗŅŏľĴŅŃĽĴȮ

Ȯ

Ȯ ĪňŗĮĶŃĝŋĴȮ8ȮĶńĭĪĶŅĭȮ

Ȯ

Ȯ
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ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ0ȮȮŏĶŊŗŀĚĶńĭĶŀĚĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮȮ

œĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ1ȮȮŏĶŊŗŀĚĽŊĭŏĬŊŗŀĚěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮ

œĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ2ȮȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀĪĶŅĭȮ

œĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮȮ3ȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀıŇěŅĶĦŅȮ

Ȯ ĺŅĶŃĪňŗȮ3,/ȮĺŅĚŐįĬĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮŐěŘĚĔņľĬħĔŅĶĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃŒľŘŀŅěŅĶĵśĪŋĔėĬ

ĶŗĺĴĔńĬĮĶńĭŐĔŘėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒĬĻŅĽĨĶśĺŇĝŅĕŀĚĨĬȮŒĬĶŌĮŐĭĭĳŅļŅœĪĵŐĸŃĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵĴň

ĶŅĵĸŃŏŀňĵħĔņľĬħĔŅĶħńĚĬňŘȮ

ĸņħńĭȮ ĚŅĬȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭȮ

Ȯ ĶŅĵĚŅĬįĸĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬľĸńĔĽŌĨĶȮĮĶńĭĮĶŋĚȮı,Ļ,Ȯ034.Ȯ

+ȮȮĪņŐĭĭĮĶŃŏĴŇĬȮĽņľĶńĭĬńĔĻŉĔļŅĮńěěŋĭńĬȮĶľńĽȮ4.Ȯ4/Ȯ40Ȯ41Ȯ

ŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĶŅĵĚŅĬėĺŅĴĨŘŀĚĔŅĶĻŉĔļŅĨŗŀŒĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮ ŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĮĶńĭőėĶĚĽĶŘŅĚŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴȮĴėŀ,/Ȯ ŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĮĶńĭėŋĦĸńĔļĦŃĕŀĚĭńĦĤŇĨĪňŗıŉĚĮĶŃĽĚėśŐĸŃĴŅĨĶģŅĬĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘȮ ŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĔĸŋŗĴĪńĔļŃĳŅļŅȮıĶŘŀĴėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ŀ,ȮĽŋėĬīŅȮ

Ȯ ĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĔĸŋŗĴĺŇĝŅĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮıĶŘŀĴėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ŀ,ȮĭŋļĭŅȮ

ȮȮȮŀ,ĺĶĸńĔļĦśȮ

Ȯ ĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĔĸŋŗĴĺŇĝŅĺĶĶĦėħňıĶŘŀĴėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ŀ,ȮĴŋĔĶŇĬȮ

Ȯ ĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĔĸŋŗĴĔŅĶŐĮĸıĶŘŀĴėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ŀ,ȮĮĺŇĝȮ

Ȯ ĮĶńĭĶŅĵĸŃŏŀňĵħŀŊŗĬȮŕȮŒĬŏĸŗĴȮŏĝŗĬȮĨŘĬĪŋĬȮľĶŊŀľĴĺħĺŇĝŅĔŅĶĻŉĔļŅĪńŗĺœĮȮ ȮȮŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĳŅėįĬĺĔȮŏĝŗĬĽńĠĠŅěŘŅĚȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśėĺŅĴŏĽňŗĵĚȮ ȮȮŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ

Ȯ ĶĺĴŏĸŗĴȮ ȮȮŀ,ȮĶŋŗĚŀĶŋĦȮ
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Ȯ

ĔņľĬħĔŅĶŏĽĬŀĔĶĶĴĔŅĶȮ
Ȯ

ėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮŏıŊŗŀĨĶĺěŏĸŗĴȮ Ĕ,ĵ,Ȯ41Ȯ

ĽĳŅĺŇĝŅĔŅĶȮ Ĩ,ė,ȮľĶŊŀȮı,ĵ,Ȯ41Ȯ

ĽĳŅĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ ī,ė,Ȯ41Ȯ

ŏĮŇħĶńĭĬńĔĻŉĔļŅȮȮ 0342Ȯ

ĽŗĚėŊĬĕŘŀĴŌĸŒľŘįŌŘĶĺĭĶĺĴȮȮ /7ȮĽŇĚľŅėĴȮ0341Ȯ

ĨĶĺěĳŅļŅŀńĚĔķļȮ 02ȮůȮ06ȮĽŇĚľŅėĴȮ0341Ȯ

ŏĝŇĠįŌŘĺŇıŅĔļśȮ /+Ȯ2ȮĔńĬĵŅĵĬȮ0341ȮȮ&ıŋīȮ0ȮĔńĬĵŅĵĬȮ41ȮŏĺĸŅȮ

/18..ȮĬ,'Ȯ

Ȯ

ĴĨŇĪňŗĮĶŃĝŋĴ8ȮŏľŖĬėĺĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴĪňŗŏĽĬŀħńĚĔĸŗŅĺĕŘŅĚĨŘĬȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

ĮŇħĮĶŃĝŋĴȮȮŏĺĸŅȮȮȮ/0,..ȮĬȮ

Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĭńĬĪŉĔĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ&ĬŅĚĽŅĺĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ'Ȯ

ȮĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

Ȯ

Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĨĶĺěĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮ&ĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĮĶŃīŅĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ



143 

Ȯ

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ėĶńŘĚĪňŗȮ0-0341Ȯ

ĺńĬŀńĚėŅĶȮĪňŗȮ2ȮĽŇĚľŅėĴȮ0341ȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,ȮȮ

ĦȮľŘŀĚȮFSQMȮ6/./ȮŀŅėŅĶȮėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮ

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ȯ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶįŌŘĴŅĮĶŃĝŋĴȮ

/,ȮŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ Ȯ ĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

0,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮ ĲŌĽŋĺĶĶĦȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

1,ȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮȮ Ȯ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ Ȯ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

2,ȮŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮȮȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

3,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ Ȯ

4,ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶĪňŗœĴŗĽŅĴŅĶĩŏĕŘŅĶŗĺĴĮĶŃĝŋĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

Ȯ Ȯ +Ȯ

įŌŘŏĕŘŅĶŗĺĴĮĶŃĝŋĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

Ȯ Ȯ +Ȯ

ŏĶŇŗĴĮĶŃĝŋĴȮȮȮȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,ȮȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ/ȮŏĶŊŗŀĚĪňŗĮĶŃīŅĬŐěŘĚŒľŘĪňŗĮĶŃĝŋĴĪĶŅĭȮ

Ȯ œĴŗĴňȮ
Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ0ȮȮŏĶŊŗŀĚĶńĭĶŀĚĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮȮ

œĴŗĴňȮ
Ȯ

Ȯ



144 

Ȯ

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ1ȮŏĶŊŗŀĚĽŊĭŏĬŊŗŀĚěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮ

œĴŗĴňȮ
Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ2ȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀĪĶŅĭȮ

œĴŗĴňȮ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ3ȮȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀıŇěŅĶĦŅȮ

ĺŅĶŃĪňŗȮ3,/ȮĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ ŐěŘĚĔņľĬħĔŅĶĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ ŐĸŃŒľŘŀŅěŅĶĵśĪŋĔėĬ

ĶŗĺĴĔńĬĮĶńĭŐĔŘėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒĬĻŅĽĨĶśĺŇĝŅĕŀĚĨĬŒĬĶŌĮŐĭĭĳŅļŅœĪĵŐĸŃĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵĶĺĭĶĺĴ

œĲĸśŒĬĺńĬĪňŗȮ/7ȮĽŇĚľŅėĴȮı,Ļ,Ȯ0341ȮĬŀĔěŅĔĬňŘȮœħŘľŅĶŊŀŒĬĔŅĶĔņľĬħľĬŗĺĵĔŇĨȮĶĺĴĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶȮ

ėĦŃĔĶĶĴĳŅĵŒĬľĸńĔĽŌĨĶŏľŖĬėĺĶŒľŘĵńĚėĚȮěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨŏĪŗŅŏħŇĴȮėŊŀȮ/14ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮ

ĶĺĴĪńŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶľĸńĔĽŌĨĶŏľŖĬėĺĶŒľŘėńħŏĸŊŀĔįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶŒľŘĴň Ȯ ȮȮȮȮȮȮ

ėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵŒĬĻŅĽĨĶśȮŐĸŃėĺĶĴňįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶŒľŘėĶĭĪńŘĚȮ1ȮėĬȮĨŅĴĪňŗĔņľĬħȮ

ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮœħŘŐěŘĚĶŅĵĝŊŗŀįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶŒĬėĶńŘĚĬňŘȮĴňĶŅĵĝŊŗ ŀĪńŘĚľĴħȮ

1ȮĪŗŅĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮȮ

/,ȮȮįŌŘĝŗĺĵĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ȮĽŋĶŇĵńĬĨśȮĮŅĬŏĸŗľśȮȮȮȮĳŅėĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮėĦŃĻŇĸĮĻŅĽĨĶśȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵīĶĶĴĻŅĽĨĶśȮ

0,ȮȮĶŀĚĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ȮĝœĴĳńėȮȮŏĨĝńĽŀĬńĬĨśȮȮĳŅėĺŇĝŅĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮȮėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĔļĨĶĻŅĽĨĶśȮ

1,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ŏŀĔŀĴĶȮȮŏŀňŗĵĴĻŇĶŇĶńĔļśȮȮĳŅėĺŇĝŅľĸńĔĽŌĨĶŐĸŃĔŅĶĽŀĬȮ&ĺŇĝŅŏŀĔĳŅļŅŀńĚĔķļ'Ȯ

ėĦŃĻŉĔļŅĻŅĽĨĶśȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĴėņŐľĚȮ

ĪńŘĚĬňŘȮ ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ œħŘĴŀĭľĴŅĵŒľŘȮ ŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ ŏĮŖĬįŌŘĨŇħĨŗŀ

ĮĶŃĽŅĬĚŅĬȮ ŀŅěŅĶĵśȮ ħĶ,ŏŀĔŀĴĶȮ ŏŀňŗĵĴĻŇĶŇĶńĔļśȮ ŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ ĨŇħĨŗŀĮĶŃĽŅĬĚŅĬȮȮ

ĶŀĚĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮ ħĶ,Ȯ ĝœĴĳńėȮ ŏĨĝńĽŀĬńĬĨśȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ ĨŇŀĨŗŀĮĶŃĽŅĬĚŅĬȮȮ

įŌŘĝŗĺĵĻŅĽĨĶŅěŅĶĵśȮħĶ,ȮĽŋĶŇĵńĬĨśȮĮŅĬŏĸŗľśȮȮȮ

ĴĨŇĪňŗĮĶŃĝŋĴȮĶńĭĪĶŅĭŐĸŃěŃĮĢŇĭńĨŇȮ
Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ4ȮŏĶŊŗŀĚŀŊŗĬȮŕȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

Ȯ œĴŗĴňȮ
Ȯ

ĮŇħĮĶŃĝŋĴȮȮŏĺĸŅȮȮȮ/0,..ȮĬȮ
Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĭńĬĪŉĔĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ&ĬŅĚĽŅĺĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ'Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĨĶĺěĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮ&ĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĮĶŃīŅĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ėĶńŘĚĪňŗȮ1-0341Ȯ

ĺńĬĪňŗȮ03ȮŏħŊŀĬȮĽŇĚľŅėĴȮı,Ļ,Ȯ0341ȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,Ȯ

ĦȮľŘŀĚȮFSQM6/./ȮŀŅėŅĶėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮȮ

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ȯ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶįŌŘĴŅĮĶŃĝŋĴȮ

/,ȮŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ ȮȮȮȮȮȮȮ ĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

0,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮ ĲŌĽŋĺĶĶĦȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

1,ȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮȮ Ȯ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ Ȯ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

2,ȮŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮȮȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮįŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

3,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ Ȯ

4,ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

Ȯ

įŌŘŏĕŘŅĶŗĺĴĮĶŃĝŋĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

œĴŗĴňȮ

Ȯ

ŏĶŇŗĴĮĶŃĝŋĴȮȮȮȮŏĺĸŅȮ7,..ȮĬ,Ȯ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ/ȮŏĶŊŗŀĚĪňŗĮĶŃīŅĬŐěŘĚŒľŘĪňŗĮĶŃĝŋĴĪĶŅĭȮ

œĴŗĴňȮȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ0ȮȮŏĶŊŗŀĚĶńĭĶŀĚĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮȮ

Ȯ ȮȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ

Ȯ

Ȯ
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ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ1ȮȮŏĶŊŗŀĚĽŊĭŏĬŊŗŀĚěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮ

ȮȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ2ȮȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀĪĶŅĭȮ

ȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮȮ3ȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀıŇěŅĶĦŅȮ

ĺŅĶŃĪňŗȮ3,/ȮĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĶŗĺĴĔńĬıŇěŅĶĦŅĕŘŀĴŌĸľĸńĔĽŌĨĶȮ őėĶĚĽĶŘŅĚĶŅĵĺŇĝŅ Ȯ ŐĸŃ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

ŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ ŏĽĬŀŒľŘĴňĔŅĶĮĶńĭŐĔŘĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮĪńŘĚĬňŘŏıŊŗŀŒľŘ

ĽŀħėĸŘŀĚĔńĭŏĮŘŅĮĶŃĽĚėśĔŅĶįĸŇĨĭńĦĤŇĨĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮŐĸŃĭĶŇĭĪĪŅĚĽńĚėĴŒĬĮńěěŋĭńĬȮŐĸŃőħĵĴň

ĶŅĵĸŃŏŀňĵħĔŅĶĮĶńĭŐĔŘȮħńĚĬňŘȮ

/,ȮȮŏıŊŗŀįĸŇĨĭńĦĤŇĨĪňŗĴňėŋĦīĶĶĴŐĸŃěĶŇĵīĶĶĴȮĵŀĴĶńĭȮŐĸŃŏĕŘŅŒěėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵĪŅĚ

ĺńĥĬīĶĶĴŏıŊŗŀĔŅĶŀĵŌŗĶŗĺĴĔńĬŀĵŗŅĚĽĚĭĽŋĕŒĬőĸĔĵŋėĮńěěŋĭńĬȮ

0,ȮȮŏıŊŗŀŒľŘĭńĦĤŇĨĽŅĴŅĶĩĭŌĶĦŅĔŅĶėĺŅĴĶŌŘħŘŅĬĪńĔļŃĳŅļŅŀńĚĔķļȮĺĶĶĦėħňȮĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮ

ŐĸŃĔŅĶŐĮĸȮŒĬĔŅĶĮĶŃĔŀĭŀŅĝňıœħŘŀĵŗŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮȮ

1,ȮȮŏıŊŗŀŒľŘĭńĦĤŇĨĴňĪńĔļŃĪŅĚĮńĠĠŅȮĴňėĺŅĴėŇħĶŇŏĶŇŗĴĽĶŘŅĚĽĶĶėśȮŐĸŃĽŅĴŅĶĩĬņėĺŅĴĶŌŘœĮ

ĮĶŃĵŋĔĨśŒĝŘŒĬĔŅĶıńĥĬŅŀŅĝňıœħŘȮ

Ȯ 2,ȮȮŏıŊŗŀŒľŘĭńĦĤŇĨĽŅĴŅĶĩĪņĚŅĬŐĸŃŀĵŌŗĶŗĺĴĔńĭįŌŘŀŊŗĬœħŘŀĵŗŅĚĴňėĺŅĴĽŋĕȮĴňėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĨŗŀ

ĨĬŏŀĚŐĸŃĽńĚėĴȮ

3,ȮȮŏıŊŗŀŒľŘĭńĦĤŇĨĽŅĴŅĶĩŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļėĺĭėŌŗĔńĭĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňĽŅĶĽĬŏĪĻŏıŊŗŀĔŅĶĻŉĔļŅ

ėŘĬėĺŘŅȮŐĸŃĬņŏĽĬŀĕŘŀĴŌĸœħŘŀĵŗŅĚŏľĴŅŃĽĴȮ

Ȯ ĽŗĺĬěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶȮ ĪŅĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶȮ ŏľŖĬėĺĶŒľŘěņĬĺĬ

ľĬŗĺĵĔŇĨĵńĚėĚŏħŇĴȮėŊŀȮěņĬĺĬľĬŗĺĵĔŇĨĨĸŀħľĸńĔĽŌĨĶœĴŗĬŘŀĵĔĺŗŅȮ/14ȮľĬŗĺĵĔŇĨȮĪńŘĚĬňŘȮ ŏıŊŗŀŒľŘŏĮŖĬœĮ

ĨŅĴĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮŏĶŊŗŀĚĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ

034.ȮŐĸŃœĴŗĔĶŃĪĭőėĶĚĽĶŘŅĚĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴĕŀĚľĸńĔĽŌĨĶȮ
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ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ĬŀĔěŅĔĬňŘȮėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶœħŘĶŗĺĴľŅĶŊŀĕŀŏĽĬŀĮĶńĭĮĶŋĚĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮĨŅĴ

ėĺŅĴĩĬńħȮ őħĵėņĬŉĚĩŉĚĽĳŅıĔŅĶĦśĮńěěŋĭńĬȮ ĴňĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚĶŅĵĺŇĝŅŐĸŃŏıŇŗĴėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏĮŖĬ

ĳŅļŅœĪĵŐĸŃĳŅļŅŀńĚĔķļȮĪńŘĚľĴħěņĬĺĬȮ15ȮĶŅĵĺŇĝŅȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

Ȯ/,ȮŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬȮœħŘħņŏĬŇĬĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL/1.ȮĔŅĶŀŗŅĬ

ŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮŐĸŃȮFCL/10ȮĔŅĶŀŗŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļĶŃħńĭĔĸŅĚȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL/1.ȮĔŅĶŀŗŅĬŏĭŊŘŀĚĨŘĬ  Ȯ&@_qgaȮClejgqfȮPc_bgle'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔĸĵŋĪīśĔŅĶŀŗŅĬŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ őħĵŏĬŘĬİŉĔŏħŅėņĻńıĪśěŅĔĭĶŇĭĪȮ ėņŏĔŇħĶŗĺĴȮ ĔŅĶĻŉĔļŅ

ĶŌĮŐĭĭĮĶŃőĵėĶĺĴĩŉĚĕŘŀėĺŅĴĪňŗĴňėĺŅĴľĴŅĵŀŘŅĚŀŇĚŐĸŃĕŘŀėĺŅĴĪňŗĽńĴıńĬīśĔńĬȮ ĔŅĶİŉĔŀŗŅĬŏĶŖĺȮ ĔŅĶŀŗŅĬ

ĕŘŅĴȮĔŅĶŀŗŅĬľŅĕŘŀĴŌĸȮĔŅĶŀĬŋĴŅĬŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮĶĺĴĪńŘĚĔŅĶľŅľńĺĕŘŀŐĸŃŒěėĺŅĴĽņėńĠȮ
Ȯ

@_qgaȮpc_bgleȮqrp_rcegcqȮ_rȮrfcȮamknjcvȮqclrclacȮjctcjȮ_lbȮ_rȮrfcȮn_p_ep_nfȮ

jctcj9Ȯslbcpqr_lbgleȮj_les_ecȮn_rrcplqȮ glajsbgleȮpcdcpclacqȮ_lbȮamllcargtcq9ȮsqcȮ

mdȮamlrcvrȮajscqȮ_lbȮumpb+qrsbwȮqigjjqȮdmpȮbgqamtcpgleȮrfcȮkc_lgleȮmdȮlcuȮumpbq9Ȯ

cknf_qgqȮmlȮpc_bgleȮqnccb*ȮamknpcfclqgmlȮ_lbȮgbclrgdwgleȮk_glȮgbc_q,Ȯ

Ȯ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮ FCL/1.ȮĔŅĶŀŗŅĬŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&@_qgaȮClejgqfȮPc_bgle'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔĸĵŋĪīśĪŅĚĔŅĶŀŗŅĬŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ őħĵİŉĔĔŅĶľŅėĺŅĴľĴŅĵȮ ŐĸŃĨňėĺŅĴŒĬĶŃħńĭĺĸňȮ ėņȮ

ŐĸŃĮĶŃőĵėȮ ěŅĔĭĶŇĭĪĶŀĭĕŘŅĚŐĸŃĕŘŀėĺŅĴĪňŗĴňėĺŅĴľĴŅĵŀŘŅĚŀŇĚŐĸŃĽńĴıńĬīśĔńĬȮ ĔŅĶľŅľńĺĕŘŀȮ

ŒěėĺŅĴĽņėńĠȮŏĬŊŘŀľŅĽĬńĭĽĬŋĬȮŐĸŃĭĪĽĶŋĮȮĶĺĴĪńŘĚȮĔŅĶĻŉĔļŅĔĸĵŋĪīśĔŅĶŀŗŅĬŏĶŖĺȮĔŅĶŀŗŅĬĕŘŅĴȮŐĸŃ

ĔŅĶŀŗŅĬľŅĕŘŀĴŌĸȮ

?ȮqrsbwȮmdȮ`_qgaȮpc_bgleȮqrp_rcegcqȮugrfȮnp_argacȮmlȮdglbgleȮkc_lgleȮ_lbȮglrcpnpcrȮ

glȮ nfp_qc*Ȯ umpb*Ȯ _lbȮ qclrclacȮ dpmkȮ amlrcvrȮ ajscq*Ȯ pcdcpclacqȮ _lbȮ amllcargtcq9Ȯ

gbclrgdwgleȮrmnga*ȮqsnnmprgleȮ_lbȮqskk_pw9Ȯcknf_qgqȮmlȮpc_bgleȮqnccb*ȮqigkkgleȮ_lbȮ

pc_bgleȮdmpȮbcr_gjȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
Ȯ
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ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

Ȯ ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮȮFCL/10ȮĔŅĶŀŗŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļĶŃħńĭĔĸŅĚȮ&Glrcpkcbg_rcȮClejgqfȮ

Pc_bgle'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃıńĥĬŅĔĸĵŋĪīśĔŅĶŀŗŅĬŒĬĶŃħńĭĪňŗĽŌĚĕŉŘĬȮőħĵŏĬŘĬİŉĔŏħŅėņĻńıĪśěŅĔĭĶŇĭĪȮėņŏĔŇħ

ĶŗĺĴȮĔŅĶİŉĔŀŗŅĬŏĶŖĺȮĔŅĶŀŗŅĬĕŘŅĴȮĔŅĶŀŗŅĬľŅĕŘŀĴŌĸȮĔŅĶŀĬŋĴŅĬŒĬĶŃħńĭĪňŗĽŌĚĕŉŘĬȮĶĺĴĪńŘĚĔŅĶľŅľńĺĕŘŀȮ

ŐĸŃŒěėĺŅĴĽņėńĠěŅĔĔŅĶŀŗŅĬŏĶŊŗŀĚĶŅĺĪňŗľĸŅĔľĸŅĵŐĸŃŏĮŖĬĪŅĚĔŅĶĴŅĔĕŉŘĬȮ
Ȯ

RfcȮqrsbwȮ_lbȮbctcjmnȮglȮ_bt_lacbȮqrp_rcewȮpc_bgleȮufgafȮdmasqcqȮmlȮescqqȮ

rfcȮ umpbȮ dpmkȮ amlrcvrȮ ajsc*Ȯ amjjma_rgml*Ȯ qigkkgle*Ȯ qa_llgle*Ȯ pc_bgleȮ dmpȮ bcr_gj*Ȯ

_bt_lacbȮgldcpclacȮjctcj,ȮKmpcmtcp*ȮrmȮamknpcfclbȮ_lbȮgbclrgdwȮrmngaȮ_lbȮk_glȮgbc_*Ȯ

`_qcbȮmlȮt_pgmsqȮamlrcvrȮ_lbȮkmpcȮdmpk_jȮjctcj,Ȯ

Ȯ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗ ȮȮFCL/10ȮĔŅĶŀŗŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļĶŃħńĭĔĸŅĚȮ&Glrcpkcbg_rcȮ

ClejgqfȮPc_bgle'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔĸĵŋĪīśĪŅĚĔŅĶŀŗŅĬŒĬĶŃħńĭĪňŗĽŌĚĕŉŘĬȮ őħĵİŉĔĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśȮ ŐĸŃĨňėĺŅĴŒĬĶŃħńĭ

ėņȮ ĺĸňȮ ĮĶŃőĵėȮ ĔŅĶľŅľńĺĕŘŀȮ ŒěėĺŅĴĽņėńĠȮ ŏĬŊŘŀľŅĽĬńĭĽĬŋĬȮ ŐĸŃĭĪĽĶŋĮȮ ĶĺĴĪńŘĚȮ ĔŅĶĻŉĔļŅȮȮȮȮȮȮȮ

ĔĸĵŋĪīśĔŅĶŀŗŅĬŏĶŖĺȮĔŅĶŀŗŅĬĕŘŅĴȮŐĸŃĔŅĶŀŗŅĬľŅĕŘŀĴŌĸěŅĔĭĪŀŗŅĬĪňŗĴňėĺŅĴĞńĭĞŘŀĬĴŅĔĵŇŗĚĕŉŘĬ Ȯ

Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮglrcpkcbg_rcȮpc_bgleȮqrp_rcegcqȮjctcjȮugrfȮnp_argacȮmlȮ_l_jwqgqȮ_lbȮ

glrcpnpcrȮglȮnfp_qc*Ȯumpb*Ȯ_lbȮqclrclac9ȮgbclrgdwgleȮrmnga*ȮqsnnmprgleȮ_lbȮqskk_pw9Ȯ

cknf_qgqȮ mlȮ pc_bgleȮ qnccb*Ȯ qigkkgleȮ _lbȮ pc_bgleȮ dmpȮ bcr_gjȮ dpmkȮ amknjcvȮ

rcvr`mmi,Ȯ

0,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĬņĶŅĵĺŇĝŅȮFCL/2.ȮĔŅĶŏĕňĵĬĨŅĴĨŘĬŐĭĭȮĞŉŗĚ

ŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĮňȮ 0333Ȯ ĔĸńĭĴŅŒĝŘŒĬľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚŒľĴŗĬňŘħŘĺĵȮ ŏıĶŅŃŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗ

ŏľĴŅŃĽņľĶńĭıńĥĬŅĪńĔļŃĔŅĶŏĕňĵĬĶŃħńĭŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮ FCL/2.ȮĔŅĶŏĕňĵĬĨŅĴĨŘĬŐĭĭȮ&EsgbcbȮUpgrgle'Ȯ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŒĬĝňĺŇĨĮĶŃěņĺńĬőħĵŏĬŘĬĔŅĶŏĕňĵĬĽŗĚĕŘŀėĺŅĴȮ ĔŅĶŏĕňĵĬ

œĮĶļĦňĵĭńĨĶȮĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵĽŗĺĬĨńĺȮĔŅĶŏĕňĵĬĽŊŗŀĽŅĶĪŅĚĞŉŗĚŏĮŖĬŀŇŏĸŖĔĪĶŀĬŇĔĽśȮĔŅĶŏĕňĵĬŀĵŗŅĚŏĮŖĬ

ĪŅĚĔŅĶŐĸŃœĴŗŏĮŖĬĪŅĚĔŅĶȮ ĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵŏĝŇĠȮ ĔŅĶŏĕňĵĬĨŀĭĮĢŇŏĽīŀĵŗŅĚĽŋĳŅıȮ ĔŅĶŏĕňĵĬĨŀĭ

ĕŘŀėĺŅĴőęļĦŅȮĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĽĴńėĶĚŅĬȮĔŅĶŏĕňĵĬĭńĬĪŉĔĕŘŀėĺŅĴȮĔŅĶŏĕňĵĬĶŅĵĸŃŏŀňĵħĸĚŒĬŐĭĭĲŀĶśĴȮ
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Ȯ

Np_arga_jȮ qrsbwȮmdȮctcpwb_wȮupgrrclȮ amkkslga_rgtcȮClejgqfȮ dmasqgleȮmlȮ`_qgaȮ

dc_rspcqȮ mdȮ upgrgleȮkcqq_ecq*Ȯ nmqra_pbq*Ȯ ncpqml_jȮ jcrrcpq*Ȯ c+k_gjq*Ȯ `mrfȮ dmpk_jȮ _lbȮ

gldmpk_j*Ȯ jcrrcpqȮ mdȮ gltgr_rgml*Ȯ nmjgrcȮ pcdsq_jq*Ȯ pcnjgcqȮ rmȮ _btcprgqckclrqȮ _lbȮ hm`Ȯ

_nnjga_rgmlq*Ȯlmrc+r_igleȮ_lbȮdmpkȮdgjjgle,Ȯ Ȯ
Ȯ

1,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮFCL12.ȮĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵőĨŘĨŀĭ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŏĬŊŗŀĚěŅĔȮ ĴňėĺŅĴĞŘņĞŘŀĬĔńĭĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL/2.Ȯ ĔŅĶŏĕňĵĬĨŅĴĨŘĬŐĭĭĶŅĵĺŇĝŅȮ őħĵĴň

ĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL12.ȮĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵőĨŘĨŀĭĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&ClejgqfȮdmpȮ

Amppcqnmlbclac'Ȯ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶŒĬĝňĺŇĨĮĶŃěņĺńĬȮĔŅĶŏĕňĵĬŀĵŗŅĚŏĮŖĬĪŅĚĔŅĶŐĸŃœĴŗŏĮŖĬ

ĪŅĚĔŅĶȮ őħĵŏĬŘĬĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵŏĝŇĠȮ ĔŅĶŏĕňĵĬĨŀĭĮĢŇŏĽīŀĵŗŅĚĽŋĳŅıȮ ĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĽŀĭĩŅĴ

ĕŘŀĴŌĸȮĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĽŊŗŀĽŅĶĪŅĚŀŇŏĸŖĔĪĶŀĬŇĔĽśȮĔŅĶŏĕňĵĬěħľĴŅĵĽŗĺĬĨńĺŐĸŃœĮĶļĦňĵĭńĨĶȮ
Ȯ

Np_argacȮupgrgleȮdmpȮb_gjwȮjgdcȮamkkslga_rgmlȮ`mrfȮdmpk_jȮ_lbȮgldmpk_jȮupgrgleȮ

ugrfȮcknf_qgqȮmlȮupgrgleȮdmpȮgltgr_rgml*Ȯpcdsqgle*ȮpcoscqrgleȮgldmpk_rgml*Ȯck_gjq*Ȯncpqml_jȮ

jcrrcpqȮ_lbȮnmqra_pbq,Ȯ
Ȯ

2,Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀĮĶńĭŐĔŘėņŀīŇĭŅĵ

ĶŅĵĺŇĝŅĪŅĚĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮ ĶĺĴĪńŘĚŏıŇŗĴŐĸŃĨńħĶŅĵĺŇĝŅĪŅĚĳŅļŅĻŅĽĨĶśĭŅĚĶŅĵĺŇĝŅȮ őħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮ

ħńĚĬňŘȮ

2,/Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀĮĶńĭĝŊŗŀŐĸŃ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL0..ȮĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮȮFCL0..ȮȮĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮ

Jglesgqrgaq'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĶŃĭĭĳŅļŅŏĭŊŘŀĚĨŘĬĨŅĴŐĬĺėŇħĪŅĚĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮőħĵĻŉĔļŅŏĽňĵĚȮĶŃĭĭ

ŏĽňĵĚȮėņȮėĺŅĴľĴŅĵȮőėĶĚĽĶŘŅĚŒĬĶŃħńĭĺĸňȮĮĶŃőĵėȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘĳŅļŅĕŀĚįŌŘıŌħŒĬĽĩŅĬĔŅĶĦśľĶŊŀ

ĭĶŇĭĪĪňŗĨŗŅĚĔńĬȮ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

A study of introduction to language system based on linguistics  
concepts; phonetic, phonology, morphology, semantic, syntax and situation usage or 
in various context. 

ėȮŅŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮHEN 0..ȮĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&Introduction to 
English Linguistics' 

การศึกษาแนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย
สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยค า อรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ 

A study of basic language and English linguistic principles; phonetic, 
phonology, morphology, semantic and syntax 

4.2 อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ และอาจารย์บุษบา แฝงสาเคน ได้เสนอปรับค าอธิบาย
รายวิชา HEN201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ėȮŅŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮHEN201 ĽńĪĻŅĽĨĶśĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&English Phonetics' 
การศึกษาหลักพ้ืนฐานและความหมายของสัทศาสตร์ กลไกการออกเสียง ลักษณะ

การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักและท านองเสียง 

A study of basic principles and definitions of phonetics; mechanisms of 
speech sound production as well as pronunciation including English consonants and 
vowels, word stress and intonation 

ėȮŅŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮHEN206ȮĽńĪĻŅĽĨĶśŐĸŃĽĶĺŇĪĵŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&English 
Phonetics and Phonology' 

การศึกษากระบวนการออกสียง และการจัดระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลไกการออกเสียง หลักการออกเสียง และการพิจารณาสัทลักษณ์ที่มีความส าคัญต่อ
ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

Study of pronunciation process and sound systems of the English 
language:  mechanisms of speech sound production, English pronunciation and 
consideration the important features to English pronunciation 
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ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

2,1ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮĺňĶŃĵŋĪīȮŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬȮœħŘŏĽĬŀĮĶńĭĝŊŗŀĺŇĝŅŐĸŃ

ėņŀīŇĭŅĵȮFCLȮ0.1ȮĺŅĔĵĽńĴıńĬīśĳŅļŅŀńĚĔķļŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCLȮ0.1ȮĺŅĔĵĽńĴıńĬīśĳŅļŅŀńĚĔķļŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ

&GlrpmbsargmlȮrmȮClejgqfȮQwlr_v'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅŐĸŃĺŇŏėĶŅŃľśľĸńĔĺŅĔĵĽńĴıńĬīśĳŅļŅŀńĚĔķļŏĭŊŘŀĚĨŘĬĨŅĴĪķļġňĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮ

œħŘŐĔŗȮĽŗĺĬĮĶŃĔŀĭĕŀĚĮĶŃőĵėȮĨńŘĚŐĨŗĶŃħńĭėņȮĺĸňȮŐĸŃĮĶŃőĵėȮőėĶĚĽĶŘŅĚĮĶŃőĵėĳŅļŅŀńĚĔķļȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮ`_qgaȮnpglagnjcȮ glȮClejgqfȮQwlr_vȮ`_qcbȮmlȮJglesgqrgaqȮrfcmpw,Ȯ

?lȮ_l_jwqgqȮmdȮClejgqfȮqclrclacȮqrpsarspcqȮglajsbgleȮumpbq*Ȯnfp_qcqȮ_lbȮqclrclacq,Ȯ
Ȯ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL0.3Ȯ ĺŅĔĵĽńĴıńĬīśĳŅļŅŀńĚĔķļȮ &ClejgqfȮ Qwlr_v'

Ȯ Ȯ ĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśőėĶĚĽĶŘŅĚıŊŘĬģŅĬȮŐĸŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśĪŅĚœĺĵŅĔĶĦśĕŀĚľĬŗĺĵĨŗŅĚȮŕȮŒĬ

ĮĶŃőĵėĳŅļŅŀńĚĔķļĨŅĴľĸńĔĺŅĔĵĽńĴıńĬīśĳŅļŅŀńĚĔķļȮ
Ȯ

?lȮ_l_jwqgqȮmdȮ̀ _qgaȮqclrclacȮqrpsarspcȮ_lbȮpcj_rgml_jȮep_kk_pȮglȮClejgqfȮ

j_les_ecȮcjckclrqȮ`_qcbȮmlȮnpglagnjcȮmdȮClejgqfȮqwlr_v,Ȯ Ȯ
Ȯ

2,2,Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀŒľŘĨńħĶŅĵĺŇĝŅ

FCL2.2ȮĺŅĔĵĽńĴıńĬīśŀńĚĔķļȮ0ȮŏıŊŗŀŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗĪňŗĪńĬĽĴńĵŐĸŃŏĬŊŘŀľŅėĶŀĭėĸŋĴȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮ

ħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL2.2ȮĺŅĔĵĽńĴıńĬīśŀńĚĔķļȮ0Ȯ&ClejgqfȮQwlr_vȮ0'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅľĬŗĺĵĵŗŀĵĨŗŅĚȮŕȮĪňŗŏĶňĵĚĔńĬŏĮŖĬĮĶŃőĵėȮŐĸŃľĬŗĺĵĮĶŃĝŇħŒĬĮĶŃőĵėȮĻŉĔļŅ

ľĬŘŅĪňŗŐĸŃĮĶŃŏĳĪĕŀĚĮĶŃőĵėľĸńĔŐĸŃĮĶŃőĵėŐİĚȮ ľĬŗĺĵĪňŗŒĝŘŐĪĬŐĸŃľĬŗĺĵĪňŗĸŃœħŘȮ ĸńĔļĦŃĕŀĚ

ĮĶŃőĵėĭŀĔŏĸŗŅȮ ėņĩŅĴȮ ĭńĚėńĭȮ ŐĸŃŀŋĪŅĬȮ ĔŅĶŒĝŘĮĶŃőĵėĪňŗŐĽħĚėĺŅĴľĴŅĵŏĮŖĬĬńĵȮ ĔŅĶŏĶňĵĚėņŒĬ

ĮĶŃőĵėȮŐĸŃĔŅĶŐĪĶĔėņȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮClejgqfȮj_les_ecȮ_qȮcjckclrqȮ glȮqcosclac9ȮqclrclacȮ_lbȮgrqȮ

amlqrgrsclrȮ n_prq9Ȯ bcnclbclrȮ _lbȮ glbcnclbclrȮ aj_sqcqȮ gbclrgdgcbȮ `wȮ dslargmlȮ _lbȮ

rwncq9Ȯqs`qrgrsrgmlqȮ_lbȮcjjgnqgq9Ȯdc_rspcqȮmdȮbcaj_p_rgtc*Ȯglrcppme_rgtc*Ȯgkncp_rgtcȮ_lbȮ

cvaj_k_rmpwȮqclrclacq*Ȯ_lbȮrfcgpȮgjjmasrgml_pwȮdmpac9ȮumpbȮmpbcpȮglȮqclrclacq9Ȯaj_sqcȮ

ck`cbbgle,Ȯ
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Ȯ

2,3ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵ

ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL2.4ȮĽĶĺŇĪĵŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL2.4ȮĽĶĺŇĪĵŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&ClejgqfȮNfmlmjmew'Ȯ

ȮĻŉĔļŅėĺŅĴľĴŅĵŐĸŃĔŅĶĶĺĴĶŃĭĭŏĽňĵĚĪňŗĽńĴıńĬīśĔńĭőėĶĚĽĶŘŅĚĪŅĚĺŅĔĵĽńĴıńĬīśȮ

ĔġĪŅĚŏĽňĵĚȮŏĝŗĬȮĔŅĶĔĸŊĬŏĽňĵĚŐĸŃĔŅĶŏĬŘĬŏĽňĵĚŒĬĶŃħńĭėņȮĸńĔļĦŃėņıŌħĪňŗĴňėĺŅĴľĴŅĵŐĸŃĪňŗŒĝŘěĶŇĚȮ

?ȮqrsbwȮmdȮbcdglgrgmlȮmdȮnfmlmjmewȮ_lbȮgrqȮamk`gl_rgmlȮmdȮqmslbȮqwqrckȮ

_lbȮ qwlr_argaȮ qspd_acȮ qrpsarspc9Ȯ nfmlmjmega_jȮ psjcqȮ glȮ _qqgkgj_rgmlȮ _lbȮumpbȮ qrpcqq9Ȯ

dc_rspcqȮglȮkc_lgledsjȮ_lbȮ_srfclrgaȮqnccaf,Ȯ
Ȯ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL2.4Ȯ ĽĶĺŇĪĵŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&ClejgqfȮNfmlmjmew'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶěńħĶŃĭĭŏĽňĵĚĳŅļŅŀńĚĔķļȮ őħĵıŇěŅĶĦŅěŅĔĽńĪĸńĔļĦśĕŀĚŏĽňĵĚȮ ŐĸŃ

ĔġĔŅĶŏĮĸňŗĵĬŐĮĸĚĪŅĚŏĽňĵĚŒĬĶŃħńĭėņȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮqmslbȮqwqrckqȮmdȮClejgqfȮj_les_ecqȮ`wȮnfmlcrgaȮdc_rspcȮ_lbȮ

nfmlmjmega_jȮpsjcqȮmdȮumpbq,Ȯ
Ȯ

2,4ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮĺňĶŃĵŋĪīȮŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬȮœħŘŏĽĬŀĮĶńĭĝŊŗŀĺŇĝŅŐĸŃ

ėņŀīŇĭŅĵȮȮȮFCL2.5ȮĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL2.5ȮĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśŏĭŊ ŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮ

Np_ek_rgaq'Ȯ

ȮĻŉĔļŅľĸńĔĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśıŊŘĬģŅĬŒĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮœħŘŐĔŗȮĔŅĶĭŗĚĝňŘȮėĺŅĴľĴŅĵĝňŘĭŗĚ

ŏĮŖĬĬńĵȮĽĳŅĺŃĔŗŀĬŏĔŇħȮĺńěĬĔĶĶĴȮŐĸŃőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚĭĪĽĬĪĬŅȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮ`_qgaȮClejgqfȮnp_ek_rgaq9Ȯglbga_rgml*Ȯglbga_rgmlȮkc_lgle*ȮrfcȮ

qgrs_rgmlȮ`cdmpcȮcvgqrclac*ȮbgqamspqcȮ_lbȮamltcpq_rgml,Ȯ
Ȯ

ȮėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL2.3Ȯ ĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśȮ&ClejgqfȮNp_ek_rgaq'Ȯ

ȮĻŉĔļŅľĸńĔĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśıŊŘĬģŅĬȮ ĔŅĶĨňėĺŅĴėĺŅĴľĴŅĵĮĶŃőĵėĳŅļŅŀńĚĔķļ

ěŅĔĭĶŇĭĪŐĸŃőėĶĚĽĶŘŅĚĕŀĚĭĪĽĬĪĬŅȮ
Ȯ
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Ȯ?ȮqrsbwȮmdȮ`_qgaȮClejgqfȮnp_ek_rgaq9ȮClejgqfȮqclrclacŲqȮ glrcpnpcr_rgmlȮ

dpmkȮamlrcvrqȮ_lbȮamltcpq_rgmlq,Ȯ
Ȯ

2,5Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵ

ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL2.6ȮĸńĔļĦŃĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĝŇĚĽńĚėĴŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴŒĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL2.6Ȯ ĸńĔļĦŃĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĝŇĚĽńĚėĴŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴŒĬ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Qmagmasjrsp_jȮAmlrcvrȮmdȮClejgqf'Ȯ Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļĪňŗœħŘĶńĭŀŇĪīŇıĸěŅĔėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵĪŅĚĽńĚėĴȮŐĸŃ

ĺńĥĬīĶĶĴȮ œħŘŐĔŗȮ ĔŅĶŐĮĶĕŀĚĳŅļŅĨŅĴĮńěěńĵĪŅĚĽńĚėĴĕŀĚįŌŘıŌħȮ ĔŅĶŐĮĶĕŀĚĳŅļŅĕŀĚįŌŘıŌħĪňŗĴň

ĺńĥĬīĶĶĴŐĨĔĨŗŅĚĔńĬȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮClejgqfȮsq_ecȮ gldjsclacqȮ dpmkȮt_pgmsqȮmdȮ qmag_jȮ_lbȮasjrspc9Ȯ

j_les_ecȮt_pg_`jcȮdpmkȮqmag_jȮ_lbȮj_les_ecȮt_pg_`jcȮdpmkȮbgddcpclacȮasjrspcȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL2.6Ȯ ĸńĔļĦŃĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĝŇĚĽńĚėĴŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴŒĬ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Qmagmasjrsp_jȮAmlrcvrȮmdȮClejgqf'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļĪňŗœħŘĶńĭŀŇĪīŇıĸěŅĔėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵĪŅĚĽńĚėĴŐĸŃ

ĺńĥĬīĶĶĴȮœħŘŐĔŗȮĔŅĶŐĮĶĕŀĚĳŅļŅĨŅĴĮńěěńĵĪŅĚĽńĚėĴŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮClejgqfȮsq_ecȮ gldjsclacqȮ dpmkȮt_pgmsqȮmdȮ qmag_jȮ_lbȮasjrspc9Ȯ

j_les_ecȮt_pg_`jcȮdpmkȮqmag_jȮ_lbȮasjrspcȮ
Ȯ

2,6Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀŏľŖĬėĺĶŏıŇŗĴ

ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL0.2Ȯ ĺŇĪĵŅľĬŗĺĵėņĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ŏıŊŗŀŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮ ŏĶŊŗŀĚ

ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.ȮŐĸŃŒľŘĴňėĺŅĴĪńĬĽĴńĵėĶŀĭėĸŋĴ

ŏĬŊŘŀľŅıŊŘĬģŅĬĪŅĚħŘŅĬĳŅļŅĻŅĽĨĶśőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL0.2Ȯ ĺŇĪĵŅľĬŗĺĵėņĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&ClejgqfȮ

Kmpnfmjmew'ȮȮ

ĺŇŏėĶŅŃľśŀĚėśĮĶŃĔŀĭĕŀĚėņŒĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮŐĸŃĶŃĭŋĪňŗĴŅŐĸŃėĺŅĴľĴŅĵĕŀĚėņȮ
Ȯ

?lȮ_l_jwqgqȮmdȮClejgqfȮumpbȮdmpk_rgml9Ȯn_prqȮmdȮumpbqȮ_lbȮkglgk_jȮslgrqȮ

mdȮkc_lgleq,Ȯ
Ȯ

2,7Ȯ ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮ ŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ œħŘŏĽĬŀŏľŖĬėĺĶŏıŇŗĴ

ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL1.3ȮŀĶĶĩĻŅĽĨĶśȮŏıŊŗŀŒľŘĴňėĺŅĴĪńĬĽĴńĵȮėĶŀĭėĸŋĴȮŐĸŃĝńħŏěĬĵŇŗĚĕŉŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮ

ħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL1.3ȮŀĶĶĩĻŅĽĨĶśȮ&Qck_lrgaq'Ȯ

ĻŉĔļŅĮĶŅĔĢĔŅĶĦśĪŅĚĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮ ĔŅĶŒľŘėĺŅĴľĴŅĵėņȮ ĮĶŃőĵėȮ ėĺŅĴĽńĴıńĬīś

ħŘŅĬėĺŅĴľĴŅĵĶŃľĺŗŅĚĮĶŃőĵėȮėĺŅĴľĴŅĵěŅĔŐĬĺėŇħȮľĶŊŀĔŅĶĨňėĺŅĴěŅĔŏĬŊŘŀľŅȮľĶŊŀĔŅĶĪňŗŀĬŋŏĜĪ

ľĶŊŀĭĪėĺŅĴĪňŗĴňįĸĨŗŀĔŅĶŒľŘėĺŅĴľĴŅĵȮĔŅĶŒľŘėĺŅĴľĴŅĵŐĭĭĴňĬńĵŐİĚȮ ŏıŊŗŀĔņľĬħĽŇŗĚĪňŗĳŅļŅĭŀĔȮ

ĔŅĶŒľŘėĺŅĴľĴŅĵȮŐĸŃĔŅĶŒĝŘėņĻńıĪśȮĶĺĴĪńŘĚĔŅĶŒĝŘŐĬĺėŇħŒĬŏĶŊŗŀĚĔŅĶėŅħĔŅĶĦśȮ

?ȮqrsbwȮmdȮJglesgqrgaȮnfclmkclml8ȮumpbȮkc_lgle*ȮqclrclacȮkc_lgle*Ȯ

pcj_rgmlqȮ mdȮ kc_lgleȮ `crucclȮ qclrclacq9Ȯ amlacnrs_jȮ kc_lgleȮ mpȮ qclqc9Ȯ rfck_rgaȮ

kc_lgleȮmpȮfmuȮn_p_ep_nfȮ_lbȮcqq_wȮmpe_lgx_rgmlȮ_lbȮ_ddcarȮkc_lgle9Ȯ amllmr_rgtcȮ

qa_llgleȮrmȮbcrcpkglcȮuf_rȮj_les_ecȮqseecqrq9Ȯqck_lrgaqȮ_lbȮrfcȮjcvgaml9ȮrfcȮamlacnrȮ

mdȮnpcqsnnmqgrgml,Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL1.3Ȯ ŀĶĶĩĻŅĽĨĶśȮ&Qck_lrgaq'Ȯ ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĶŃĭĭėĺŅĴľĴŅĵȮėĺŅĴĽńĴıńĬīśĪŅĚėĺŅĴľĴŅĵŒĬĶŃħńĭėņȮĺĸňȮŐĸŃĮĶŃőĵėȮ

ŐĸŃĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśėĺŅĴľĴŅĵĕŀĚėņěŅĔĭĶŇĭĪȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮqck_lrgaqȮqwqrck,ȮRfcȮkc_lgleȮpcj_rgmlqȮmdȮumpbq*Ȯnfp_qcqȮ

_lbȮqclrclacq,Ȯ?l_jwxcȮkc_lgleȮglȮbgddcpclrȮamlrcvrq,Ȯ Ȯ
Ȯ

3,ȮȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇȮœħŘŏĽĬŀĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL14/ȮĔŅĶŐĮĸŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮŏıŊŗŀŒľŘĴň

ėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴĽŇŗĚĪňŗĽŀĬĴŅĔĕŉŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL14/ȮĔŅĶŐĮĸŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮRp_lqj_rgml'Ȯ
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ĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĔĔŅĶŐĮĸŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮŀĳŇĮĶŅĵĮńĠľŅĪňŗıĭŒĬĔŅĶŐĮĸŐĸŃĺŇīňŐĔŘĮńĠľŅȮőħĵŏĬŘĬ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇŀĵŗŅĚĴňĶŃĭĭŒĬĔŅĶŐĮĸŀńĚĔķļŏĮŖĬœĪĵȮŐĸŃĳŅļŅœĪĵŏĮŖĬŀńĚĔķļȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮjglesgqrgaq+`_qcbȮrp_lqj_rgmlȮnpglagnjcq9ȮbgqasqqgmlȮ_`msrȮrp_lqj_rgmlȮ

npm`jckqȮ_lbȮqmjsrgmlq9Ȯ_lbȮqwqrck_rgaȮ_nnpm_afcqȮrmȮnp_argagleȮrp_lqdcppgleȮkc_lgleqȮ

dpmkȮClejgqfȮglrmȮRf_gȮ_lbȮRf_gȮglrmȮClejgqfȮ_rȮumpb*Ȯnfp_qc*Ȯqclrclac*Ȯ_lbȮn_p_ep_nfȮ

jctcjq,Ȯ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL14/ȮĔŅĶŐĮĸŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮRp_lqj_rgml'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅľĸńĔĔŅĶŐĮĸĨŅĴľĸńĔĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮŐĸŃĔĸĺŇīňĔŅĶŐĮĸȮŀĳŇĮĶŅĵĮńĠľŅĪňŗıĭ ȮȮȮ

ŒĬĔŅĶŐĮĸŐĸŃĺŇīňŐĔŘĮńĠľŅȮ őħĵŏĬŘĬĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇŀĵŗŅĚŏĮŖĬĶŃĭĭŒĬĔŅĶĩŗŅĵĪŀħėĺŅĴľĴŅĵěŅĔ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŏĮŖĬĳŅļŅœĪĵŐĸŃěŅĔĳŅļŅœĪĵŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ĨńŘĚŐĨŗĶŃħńĭėņȮ ĺĸňȮ ĮĶŃőĵėœĮěĬĩŉĚ

ĶŃħńĭĵŗŀľĬŘŅȮ
Ȯ

QrsbwȮ mdȮ jglesgqrgaq+`_qcbȮ rp_lqj_rgmlȮ npglagnjcqȮ _lbȮ qrp_rcegcq9Ȯ bgqasqqgmlȮ

_`msrȮ rp_lqj_rgmlȮnpm`jckqȮ _lbȮ qmjsrgmlq9Ȯ _lbȮ qwqrck_rgaȮ _nnpm_afcqȮ rmȮnp_argagleȮ

rp_lqdcppgleȮkc_lgleqȮ dpmkȮ ClejgqfȮ glrmȮ Rf_gȮ _lbȮ Rf_gȮ glrmȮ ClejgqfȮ _rȮumpb*Ȯ nfp_qc*Ȯ

qclrclacȮ_lbȮn_p_ep_nfȮjctcjq,Ȯ

Ȯ

ȮȮ 4,Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ œħŘŏĽĬŀŏıŇŗĴĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL140Ȯ ĔŅĶŐĮĸĚŅĬŏĕňĵĬŏıŊŗŀĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėś

ŏĜıŅŃȮŏıŊŗŀŒľŘŏĮŖĬœĮĨŅĴĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮŏĶŊŗŀĚĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.ȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL140ȮȮĔŅĶŐĮĸĚŅĬŏĕňĵĬŏıŊŗŀĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśŏĜıŅŃȮ

&Rp_lqj_rgmlȮdmpȮQncagdgaȮNspnmqcq'ȮȮ
Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĸńĔļĦŃıŇŏĻļȮ ľĸńĔĔŅĶŐĮĸȮ ŐĸŃĔĸĺŇīňĔŅĶŐĮĸĚŅĬŏĕňĵĬŏıŊŗŀĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėś

ŏĜıŅŃħŘŅĬȮœħŘŐĔŗĚŅĬŏĕňĵĬĔġľĴŅĵȮħŘŅĬīŋĶĔŇěȮĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶśŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňȮĕŗŅĺȮŐĸŃĭńĬŏĪŇĚėħňȮěŅĔ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŏĮŖĬĳŅļŅœĪĵȮ ŐĸŃĳŅļŅœĪĵŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ĶĺĴĪńŘĚȮ ĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśȮ ĶŃĭŋȮ ŐĸŃŐĔŘœĕ

ĕŘŀįŇħıĸŅħĪňŗŏĔŇħěŅĔĔŅĶŐĮĸĚŅĬŏĕňĵĬŏıŊŗŀĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėśŏĜıŅŃħŘŅĬȮ
Ȯ
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QrsbwȮmdȮdc_rspcq*Ȯnpglagnjcq*Ȯ_lbȮqrp_rcegcqȮdmpȮrp_lqj_rgleȮupgrrclȮrcvrqȮdmpȮ

qncagdgaȮnspnmqcq8Ȯjce_j*Ȯ̀ sqglcqq*ȮqagclacȮ_lbȮrcaflmjmew*Ȯlcuq*Ȯ_lbȮjgrcp_pwȮrcvrqȮdpmkȮ

ClejgqfȮ glrmȮRf_gȮ_lbȮRf_gȮ glrmȮClejgqfȮ_qȮucjjȮ_qȮ_l_jwxgle*Ȯ gbclrgdwgle*Ȯ _lbȮqmjtgleȮ

npm`jckqȮclamslrcpcbȮglȮrfcȮrp_lqj_rgml,Ȯ
Ȯ

5,ȮȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇȮœħŘŏĽĬŀĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL240ȮĔŅĶŐĮĸŏıŊŗŀŀŅĝňıȮŏıŊŗŀŒľŘ

ĴňėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴĽŇŗĚĪňŗĽŀĬĴŅĔĕŉŘĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮȮFCL240ȮĔŅĶŐĮĸŏıŊŗŀŀŅĝňıȮ&Rp_lqj_rgmlȮdmpȮA_pccpq'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶŐĮĸĳŅļŅŀńĚĔķļŏĮŖĬĳŅļŅœĪĵȮŐĸŃĳŅļŅœĪĵŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮőħĵŏĬŘĬ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇŀĵŗŅĚŏĮŖĬĶŃĭĭŒĬĔŅĶŐĮĸĮĶŃŏĳĪĨŗŅĚȮ ŕȮ œħŘŐĔŗȮ ĚŅĬħŘŅĬĔġľĴŅĵȮ īŋĶĔŇěĺŇĪĵŅĻŅĽĨĶś

ŐĸŃŏĪėőĬőĸĵňȮĕŗŅĺȮĭĪėńħĵŗŀȮŐĸŃĭńĬŏĪŇĚėħňȮŏıŊŗŀĨŀĭĽĬŀĚėĺŅĴĨŘŀĚĔŅĶĕŀĚĨĸŅħȮ
Ȯ

QrsbwȮmdȮrp_lqj_rgmlȮdpmkȮClejgqfȮglrmȮRf_gȮ_lbȮRf_gȮglrmȮClejgqf*Ȯqwqrck_rgaȮ

_nnpm_afcqȮrmȮrp_lqj_rgleȮbgddcpclrȮrcvrȮrwncq8Ȯjce_j*Ȯ`sqglcqq*ȮqagclacȮ_lbȮrcaflmjmew*Ȯ

lcuq*Ȯ_`qrp_arq*Ȯ_lbȮjgrcp_pwȮrcvrqȮrmȮkccrȮrfcȮbck_lbqȮmdȮrfcȮj_`mpȮk_picrȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL240ȮĔŅĶŐĮĸŏıŊŗŀŀŅĝňıȮ&Rp_lqj_rgmlȮdmpȮA_pccpq'ȮȮ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇŀĵŗŅĚŏĮŖĬĶŃĭĭŒĬĔŅĶŐĮĸĚŅĬŏĕňĵĬĮĶŃŏĳĪĨŗŅĚȮŕȮĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵňŒĬĔŅĶ

ĝŗĺĵėŘĬľŅėņĻńıĪśȮ ėŘĬėĺŘŅľŅĕŘŀĴŌĸȮ ĔŅĶĮĶŃĵŋĔĨśŒĝŘŏėĶŊŗŀĚŐĮĸĳŅļŅľĶŊŀőĮĶŐĔĶĴĝŗĺĵŐĮĸĚŅĬĮĶŃŏĳĪ

ĨŗŅĚȮŕȮŏıŊŗŀĨŀĭĽĬŀĚėĺŅĴĨŘŀĚĔŅĶĕŀĚĨĸŅħŐĶĚĚŅĬȮ
Ȯ

Qwqrck_rgaȮnp_argacȮdmpȮrp_lqj_rgleȮbgddcpclrȮrcvrȮrwncq*Ȯsq_ecȮmdȮrcaflmjmewȮ

dmpȮa_pcdsjȮqc_pafgleȮmdȮrcpkqȮ_lbȮdsprfcpȮgldmpk_rgml*Ȯ_nnjga_rgmlȮmdȮk_afglcȮrp_lqj_rgmlȮ

_lbȮamknsrcp+_qqgqrcbȮrp_lqj_rgmlȮrmȮbgddcpclrȮrcvrȮrwncqȮrmȮkccrȮrfcȮbck_lbqȮmdȮrfcȮ

j_`mpȮk_picr,Ȯ

Ȯ

6,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘŏĮĸňŗĵĬĶľńĽĶŅĵĺŇĝŅȮFCL031ȮĺĶĶĦėħňĽņľĶńĭŏħŖĔȮ

ŏĬŊŗŀĚěŅĔŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĪňŗĴňėĺŅĴĵŅĔĴŅĔĕŉŘĬȮĶĺĴĪńŘĚŏĮĸňŗĵĬĝŊŗŀĺŇĝŅŐĸŃėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľŘĪńĬĽĴńĵȮőħĵ

ĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮ

Ȯ

Ȯ
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ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL031ȮĺĶĶĦėħňĽņľĶńĭŏħŖĔȮ&AfgjbpclŲqȮJgrcp_rspc'ȮȮȮȮ

ĽņĶĺěŐĸŃĻŉĔļŅĺŇŏėĶŅŃľśĺĶĶĦėħňĽņľĶńĭŏħŖĔĮĶŃŏĳĪĨŗŅĚȮŕȮĴŋŗĚŏĬŘĬĔŅĶĻŉĔļŅĕĬĭĬŇĵĴȮ

ĸńĔļĦŃĕŀĚĳŅļŅĪňŗŒĝŘȮŐĸŃĪŗĺĚĪņĬŀĚĔŅĶŏĕňĵĬȮ
Ȯ

?Ȯeclcp_jȮqsptcwȮ_lbȮapgrga_jȮqrsbwȮmdȮt_pgmsqȮrwncqȮmdȮafgjbpclŲqȮjgrcp_rspcȮ

dmasqgleȮmlȮrfcȮamltclrgmlqȮ_lbȮrfcȮ_qncarqȮmdȮj_les_ecȮ_lbȮqrwjcȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮ FCL132Ȯ ėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵŒĬĺĶĶĦĔĶĶĴŏĵŅĺĝĬȮ &BgtcpqgrwȮ glȮ

AfgjbpclŲqȮ_lbȮWmsleȮ?bsjrȮJgrcp_rspc'ȮȮ

ĔŅĶĽņĶĺěĺĶĶĦĔĶĶĴŏĵŅĺĝĬĮĶŃŏĳĪĨŗŅĚȮŕȮĴŋŗĚŏĬŘĬĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶĬņŏĽĬŀėĺŅĴľĸŅĔľĸŅĵ

ĪńŘĚħŘŅĬŏĝŊŘŀĝŅĨŇȮĝŅĨŇıńĬīŋśȮĝĬĝńŘĬȮŏıĻĽĩŅĬŃȮŏıĻĺŇĩňȮĻŅĽĬŅȮĳŅļŅȮŀŅĵŋȮėĺŅĴıŇĔŅĶȮŐĸŃŀŊŗĬȮŕȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ
Ȯ

?ȮqsptcwȮmdȮt_pgmsqȮrwncqȮmdȮafgjbpclŲqȮ_lbȮwmsleȮ_bsjrȮjgrcp_rspcȮugrfȮ_lȮ

cknf_qgqȮmlȮrfcȮpcnpcqclr_rgmlȮmdȮbgtcpqgrwȮglȮp_ac*Ȯcrflgagrw*Ȯaj_qq*Ȯeclbcp*Ȯqcvs_jgrw*Ȯ

pcjgegml*Ȯj_les_ec*Ȯ_ec*Ȯbgq_`gjgrw*Ȯ_lbȮqmȮmlȮȮ
Ȯ

7,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘŏĮĸňŗĵĬĶľńĽĶŅĵĺŇĝŅȮFCLȮ13/ȮĺĶĶĦėħňŏĭŊŘŀĚĨŘĬ

ŏĬŊŗŀĚěŅĔŏĮŖĬĺŇĝŅŏĭŊŘŀĚĨŘĬĪŅĚĺĶĶĦėħňȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCLȮ13/ȮĺĶĶĦėħňŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮJgrcp_rspc'Ȯ

ėĺŅĴĶŌŘıŊŘĬģŅĬŏĔňŗĵĺĔńĭĳŅļŅŐĸŃĶŌĮŐĭĭĕŀĚĺĶĶĦėħňȮĔŅĶĻŉĔļŅŀĚėśĮĶŃĔŀĭĨŗŅĚȮŕȮŒĬ

ĺĶĶĦėħňȮȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŐĸŃĺŇěŅĶĦśĭĪĔĺňĬŇıĬīśȮĭńĬŏĪŇĚėħňĶŘŀĵŐĔŘĺȮŐĸŃĭĪĸŃėĶĪňŗŏĸŊŀĔĽĶĶĴŅŏĮŖĬ

ĨńĺŀĵŗŅĚȮ
Ȯ

GlrpmbsargmlȮrmȮjgrcp_pwȮj_les_ecȮ_lbȮdmpkq9ȮqrsbwgleȮrfcȮjgrcp_pwȮcjckclrqȮglȮ

mpbcpȮrmȮk_icȮapgrga_jȮ_l_jwqgqȮmdȮqcjcarcbȮnmcrpw*ȮnpmqcȮdgargml*Ȯ_lbȮbp_k_ȮȮȮȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCLȮ03/ȮĺĶĶĦėħňŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮJgrcp_rspc'Ȯ

ėĺŅĴĶŌŘıŊŘĬģŅĬŏĔňŗĵĺĔńĭĳŅļŅŐĸŃĶŌĮŐĭĭĕŀĚĺĶĶĦėħňȮĔŅĶĻŉĔļŅŀĚėśĮĶŃĔŀĭĨŗŅĚȮŕȮŒĬ

ĺĶĶĦėħňȮȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśŐĸŃĺŇěŅĶĦśĭĪĔĺňĬŇıĬīśȮĭńĬŏĪŇĚėħňĶŘŀĵŐĔŘĺȮŐĸŃĭĪĸŃėĶȮĪňŗŏĸŊŀĔĽĶĶĴŅŏĮŖĬ

ĨńĺŀĵŗŅĚȮ
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GlrpmbsargmlȮrmȮjgrcp_pwȮj_les_ecȮ_lbȮdmpkq9ȮqrsbwgleȮrfcȮjgrcp_pwȮcjckclrqȮ glȮ

mpbcpȮrmȮk_icȮapgrga_jȮ_l_jwqgqȮmdȮqcjcarcbȮnmcrpw*ȮnpmqcȮdgargml*Ȯ_lbȮbp_k_ȮȮȮȮ
Ȯ

/.,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĶĺĴĶŅĵĺŇĝŅȮFCL232ȮĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ/ȮŐĸŃȮȮ

FCL233Ȯ ĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ 0Ȯ ŏĕŘŅħŘĺĵĔńĬȮ ŏıŊŗŀĮĶńĭŒľŘŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĭńĚėńĭŒĬĽŗĺĬĕŀĚĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ

őħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮȮFCL232ȮĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ/Ȯ&ClejgqfȮJgrcp_rspcȮ/'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĺŇĺńĥĬŅĔŅĶĕŀĚĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļĨńŘĚŐĨŗĽĴńĵŐŀĚőĔĸŐĞĔĞŀĬȮěĬĩŉĚȮė,Ļ,Ȯ/44.Ȯ

ĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬėĬĽņėńĠĕŀĚŐĨŗĸŃĵŋėĽĴńĵȮĶĺĴĩŉĚŀŇĪīŇıĸĕŀĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮĽńĚėĴȮŐĸŃ

ŐĬĺėŇħĨŗŅĚȮŕȮĪňŗĴňĨŗŀĺĶĶĦėħňŒĬĵŋėĬńŘĬȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮrfcȮctmjsrgmlȮmdȮClejgqfȮjgrcp_rspcȮdpmkȮrfcȮ?lejmȮQ_vmlȮNcpgmbȮ

rmȮ/44.Ȯ?,B,9ȮbgqrglesgqfcbȮumpiqȮmdȮk_hmpȮupgrcpqȮ_qȮucjjȮ_qȮrfcȮgldjsclacqȮmdȮfgqrmpw*Ȯ

qmagcrw*Ȯ_lbȮnfgjmqmnfga_jȮamlacnrqȮmlȮrfcȮjgrcp_pwȮumpiqȮmdȮc_afȮncpgmbȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL233ȮĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ0Ȯ&ClejgqfȮJgrcp_rspcȮ0'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĺŇĺńĥĬŅĔŅĶĕŀĚĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļĨńŘĚŐĨŗȮė,Ļ,/44.ȮěĬĩŉĚĮńěěŋĭńĬȮĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬ

ŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬėĬĽņėńĠĕŀĚĵŋėĽĴńĵȮĶĺĴĩŉĚŀŇĪīŇıĸĕŀĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮĽńĚėĴȮŐĸŃŐĬĺėŇħĨŗŅĚȮŕȮĪňŗĴň

ĨŗŀĺĶĶĦėħňŒĬĵŋėĬńŘĬȮȮȮȮ

?ȮqrsbwȮmdȮrfcȮctmjsrgmlȮmdȮClejgqfȮjgrcp_rspcȮdpmkȮrfcȮ?lejmȮ/44.Ȯ?,B,ȮrmȮ

rfcȮnpcqclr9Ȯ bgqrglesgqfcbȮumpiqȮ mdȮk_hmpȮupgrcpqȮucjjȮ _qȮ rfcȮ gldjsclacqȮ mdȮ fgqrmpw*Ȯ

qmagcrw*Ȯ_lbȮnfgjmqmnfga_jȮamlacnrqȮmlȮrfcȮjgrcp_pwȮumpiqȮmdȮc_afȮncpgmbȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔŒĬĺĶĶĦėħňŀńĚĔķļȮ&K_qrcpngcacqȮmdȮ

ClejgqfȮJgrcp_rspc'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬėĬĽņėńĠĕŀĚŐĨŗĸŃĵŋėĽĴńĵȮĶĺĴĩŉĚŀŇĪīŇıĸȮ

ĕŀĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮĽńĚėĴȮŐĸŃŐĬĺėŇħĨŗŅĚȮŕȮĪňŗĴňĨŗŀĚŅĬŏĕňĵĬŒĬĵŋėĬńŘĬȮȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮbgqrglesgqfcbȮumpiqȮmdȮk_hmpȮupgrcpqȮ_qȮucjjȮ_qȮrfcȮgldjsclacqȮmdȮ

fgqrmpw*Ȯqmagcrw*Ȯ_lbȮnfgjmqmnfga_jȮamlacnrqȮmlȮrfcȮjgrcp_pwȮumpiqȮmdȮc_afȮncpgmbȮ
Ȯ
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//,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĶĺĴĶŅĵĺŇĝŅȮFCL234ȮĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬȮ/ȮȮŐĸŃ

ĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬȮ 0Ȯ ŏĕŘŅħŘĺĵĔńĬȮ ŏıŊŗŀĮĶńĭŒľŘŏĮŖĬĶŅĵĺŇĝŅĭńĚėńĭŒĬĽŗĺĬĕŀĚĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬȮ őħĵĴň

ĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮȮȮ

Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL234ȮĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬȮ/Ȯ&?kcpga_lȮJgrcp_rspc'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅıńĥĬŅĔŅĶĕŀĚĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬĨńŘĚŐĨŗĽĴńĵıŇĺĶŇĨńĬěĬĩŉĚĽĴńĵőĶŐĴĬĨŇėȮ ĚŅĬ

ŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬŀŏĴĶŇĔńĬȮĶĺĴĪńŘĚĳŌĴŇľĸńĚĪŅĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮŐĬĺėŇħȮĽńĚėĴȮŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴĕŀĚ

ŐĨŗĸŃĵŋėĽĴńĵȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮrfcȮbctcjmnkclrȮmdȮ?kcpga_lȮjgrcp_rspcȮ`cegllgleȮugrfȮrfcȮNspgr_lȮ

QcrrjcpqȮrmȮrfcȮPmk_lrgaȮNcpgmb9Ȯk_hmpȮ?kcpga_lȮupgrcpqȮ_lbȮrfcgpȮpcnpcqclr_rgtcȮumpiqȮ

_qȮucjjȮ_qȮfgqrmpga_j*Ȯnfgjmqmnfga_j*Ȯqmag_j*Ȯ_lbȮasjrsp_jȮ`_aiepmslbqȮmdȮc_afȮncpgmbȮȮȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL235ȮĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬȮ0Ȯ&?kcpga_lȮJgrcp_rspcȮ0'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅıńĥĬŅĔŅĶĕŀĚĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬĨńŘĚŐĨŗȮ ė,Ļ,Ȯ /643Ȯ ěĬĩŉĚĮńěěŋĭńĬȮ ĚŅĬŏĕňĵĬȮȮȮ

ĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬŀŏĴĶŇĔńĬȮĶĺĴĪńŘĚĳŌĴŇľĸńĚĪŅĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮŐĬĺėŇħȮĽńĚėĴȮŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴĕŀĚŐĨŗĸŃ

ĵŋėĽĴńĵȮ

?ȮqrsbwȮmdȮrfcȮbctcjmnkclrȮmdȮ?kcpga_lȮjgrcp_rspcȮdpmkȮ/643Ȯ?,B,ȮrmȮrfcȮ

npcqclr9Ȯk_hmpȮ?kcpga_lȮupgrcpqȮ_lbȮrfcgpȮ pcnpcqclr_rgtcȮumpiqȮ_qȮucjjȮ_qȮfgqrmpga_j*Ȯ

nfgjmqmnfga_j*Ȯqmag_j*Ȯ_lbȮasjrsp_jȮ`_aiepmslbqȮmdȮc_afȮncpgmbȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL133ȮĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔŒĬĺĶĶĦėħňŀŏĴĶŇĔńĬ&K_qrcpngcacqȮ

mdȮ?kcpga_lȮJgrcp_rspc'ȮȮ
Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĚŅĬŏĕňĵĬĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚĬńĔŏĕňĵĬŀŏĴĶŇĔńĬȮĶĺĴĪńŘĚĳŌĴŇľĸńĚĪŅĚĮĶŃĺńĨŇĻŅĽĨĶśȮ

ŐĬĺėŇħȮĽńĚėĴȮŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴĪňŗĴňŀŇĪīŇıĸĨŗŀĚŅĬŏĕňĵĬŒĬŐĨŗĸŃĵŋėĽĴńĵȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮk_hmpȮ?kcpga_lȮupgrcpqŲȮpcnpcqclr_rgtcȮumpiqȮ_qȮucjjȮ_qȮfgqrmpga_j*Ȯ

nfgjmqmnfga_j*Ȯqmag_j*Ȯ_lbȮasjrsp_jȮ`_aiepmslbqȮmdȮc_afȮncpgmbȮȮȮȮȮ
Ȯ
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/0,ȮȮėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮKEK0.0ȮĔŅĶěńħĔŅĶīŋĶĔŇěĕĬŅħ

ĵŗŀĴȮ ŏıŊŗŀŒľŘŏĮŖĬœĮőėĶĚĽĶŘŅĚŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮ ŏĶŊŗŀĚȮ ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇ

ĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.ȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮKEK0.0ȮĔŅĶěńħĔŅĶīŋĶĔŇěĕĬŅħĵŗŀĴȮ&Qk_jjȮ@sqglcqqȮ

K_l_eckclr'ȮȮ

ĻŉĔļŅĮńĠľŅĪňŗŏĔňŗĵĺĕŘŀĚŒĬĔŅĶħņŏĬŇĬĚŅĬīŋĶĔŇěĕĬŅħĵŗŀĴŒĬħŘŅĬĔŅĶěńħŀĚėśĔŅĶȮ

ĔŅĶĮĢŇĭńĨŇĚŅĬȮĔŅĶŏĶŇŗĴĨŘĬĮĶŃĔŀĭīŋĶĔŇěĕĬŅħĵŗŀĴȮĔŅĶĸĚĪŋĬȮŏĚŇĬĪŋĬȮĔŅĶėĺĭėŋĴȮĔŅĶĭĶŇľŅĶȮȮĔŅĶ

ĨŇħĨŗŀĮĶŃĽŅĬĚŅĬŒĬĺĚĔŅĶīŋĶĔŇěȮ ŐĸŃėĺŅĴĽńĴıńĬīśħŘŅĬĔġľĴŅĵĔńĭľĬŗĺĵĚŅĬĶńģĭŅĸȮ ĔŅĶĮĶŃŏĴŇĬįĸȮ

ĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶīŋĶĔŇěĕĬŅħĵŗŀĴȮ
Ȯ

/1,ȮėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮFRF/.3ȮĔŅĶŏĕňĵĬŏıŊŗŀĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶȮ

ŏıŊŗŀŒľŘŏĮŖĬœĮőėĶĚĽĶŘŅĚŐįĬĔŅĶŏĶňĵĬĨŅĴĮĶŃĔŅĻĔĶŃĪĶĺĚĻŉĔļŅīŇĔŅĶȮ ŏĶŊŗŀĚȮ ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭ

ĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.ȮȮ

/2,ȮȮėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮFCL/6.ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀıńĥĬŅ

ĪńĔļŃĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘĽņľĶńĭĻĨĺĶĶļĪňŗȮ 0/Ȯ &ĔĸŋŗĴĺŇĝŅŏĸŊŀĔ'Ȯ ŏĬŊŗŀĚěŅĔœħŘĽŀħŐĪĶĔĔŅĶŒĝŘŏĪėőĬőĸĵň

ĽŅĶĽĬŏĪĻŒĬĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮŐĸŘĺȮŐĸŃĴňĔŅĶŒľŘįŌŘŏĶňĵĬĽĶŘŅĚĬĺńĨĔĶĶĴľĶŊŀįĸŇĨįĸŒĬ

ĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚȮŕȮŒĬľĸńĔĽŌĨĶŀĵŌŗŐĸŘĺȮ

/3,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL130ȮĳŌĴŇľĸńĚĺĶĶĦėħň

ĨŃĺńĬĨĔȮŏıŊŗŀėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴŏĬŊŘŀľŅĪňŗĽŀĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL130ȮĳŌĴŇľĸńĚĺĶĶĦėħňĨŃĺńĬĨĔȮ&@_aiepmslbȮmdȮUcqrcplȮ

Jgrcp_rspc'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅŏĪĺĨņĬŅĬĔĶňĔ+őĶĴńĬŐĸŃėńĴĳňĶśœĭŏĭŇĸȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśȮĮĶŃŏıĦňĬŇĵĴĪňŗĴňŀŇĪīŇıĸ

ĨŗŀĺĶĶĦėħňĨŃĺńĬĨĔȮȮȮȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮaj_qqga_jȮEpcci+Pmk_lȮKwrfmjmewȮ_lbȮrfcȮ@g`jc9Ȯ_l_jwqgqȮmdȮrfcgpȮ

rp_bgrgmlqȮ_lbȮamltclrgmlqȮgldjsclrg_jȮrmȮUcqrcplȮAsjrspcȮȮȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮFCL130ȮĳŌĴŇľĸńĚĺĶĶĦėħňĨŃĺńĬĨĔȮ&@_aiepmslbȮmdȮUcqrcplȮ

Jgrcp_rspc'ȮȮ
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ĔŅĶĻŉĔļŅŏĶŊŗŀĚĶŅĺŒĬŏĪĺĨņĬŅĬĔĶňĔ+őĶĴńĬŐĸŃėńĴĳňĶśœĭŏĭŇĸĪňŗĴňŀŇĪīŇıĸĨŗŀėĺŅĴŏĕŘŅŒě

ĺĶĶĦėħňĨŃĺńĬĨĔȮȮȮȮȮ
Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮaj_qqga_jȮEpcci+Pmk_lȮKwrfmjmewȮ_lbȮrfcȮ@g`jcȮglȮrcpkqȮmdȮrfcgpȮ

gldjsclacȮmlȮslbcpqr_lbgleȮUcqrcplȮjgrcp_rspcȮȮȮ
Ȯ

/4,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĮĶńĭĝŊŗŀĶŅĵĺŇĝŅȮFCL131ȮĔĺňĬŇıĬīśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮŏıŊŗŀ

ėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴŏĬŊŘŀľŅĪňŗĽŀĬȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĬňŘȮȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL131ȮĔĺňĬŇıĬīśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ&GlrpmbsargmlȮrmȮNmcrpw'ȮȮȮ

ŏĮŖĬȮĔĺňĬŇıĬīśȮ&Nmcrpw'Ȯ
ȮȮ
/5,ȮȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŒľŘĮĶńĭĝŊŗŀĶŅĵĺŇĝŅȮFCL230ȮĶŘŀĵŐĔŘĺŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮȮ

FCL23/ȮĶŘŀĵŐĔŘĺȮȮNpmqcȮȮ

?ȮqrsbwȮmdȮnpmqcȮglȮamlrclr*Ȯdmpk*Ȯ_lbȮqrwjcȮrfpmsefȮcvrp_arqȮdpmkȮk_hmpȮ

lmtcjq*Ȯqnccafcq*Ȯcqq_wq*Ȯ_lbȮmrfcpȮlmldgargmlȮupgrgleqȮ

Ȯ

/6,Ȯ ŀŅěŅĶĵśȮ ħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ ŏĽĬŀŒľŘĮĶńĭĶľńĽĶŅĵĺŇĝŅȮ ĝŊŗŀĶŅĵĺŇĝŅȮ ŐĸŃėņŀīŇĭŅĵ

ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL237ȮĺĶĶĦĔĶĶĴŏŀŏĝňĵȮŏıŊŗŀŒľŘĶŅĵĺŇĝŅĴňėĺŅĴĪńĬĽĴńĵŐĸŃŏĮĸňŗĵĬĶľńĽĶŅĵĺŇĝŅȮŏıŊŗŀŒľŘ

ŏľĴŅŃĽĴĔńĭĶŃħńĭėĺŅĴĵŅĔĕŀĚĶŅĵĺŇĝŅȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħȮħńĚĬňŘȮȮ

Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮȮFCL237ȮĺĶĶĦĔĶĶĴŏŀŏĝňĵȮ&QcjcarcbȮ?qg_lȮJgrcp_pwȮ

Umpiq'Ȯ

ĔŅĶĻŉĔļŅĺĶĶĦĔĶĶĴŏŀŏĝňĵĝŇŘĬŏŀĔĜĭńĭŐĮĸŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮŏĬŘĬĔŅĶĻŉĔļŅĨńĺĭĪŐĸŃ

ĳŌĴŇľĸńĚĪŅĚĺńĥĬīĶĶĴȮȮ
Ȯ

K_hmpȮumpiqȮmdȮ?qg_lȮ jgrcp_rspcȮrp_lqj_rcbȮ glrmȮClejgqfȮugrfȮcknf_qgqȮmlȮ

jgrcp_pwȮ_nnpcag_rgmlȮ_lbȮasjrsp_jȮ`_aiepmslbȮȮȮȮȮ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL134ȮĺĶĶĦĔĶĶĴőĸĔȮ&UmpjbȮJgrcp_rspc'ȮȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅĺĶĶĦĔĶĶĴĝŇŘĬŏŀĔĕŀĚőĸĔĪňŗŏĕňĵĬľĶŊŀŐĮĸŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮŏĬŘĬĔŅĶĻŉĔļŅ

ĸńĔļĦŃĪňŗőħħŏħŗĬĕŀĚĨńĺĺĶĶĦĔĶĶĴȮĳŌĴŇľĸńĚĪŅĚĺńĥĬīĶĶĴȮŐĸŃĭĶŇĭĪĪŅĚĽńĚėĴĪňŗŏĔňŗĵĺĕŘŀĚȮ
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Ȯ

?ȮqrsbwȮmdȮpcnpcqclr_rgtcȮumpiqȮmdȮumpjbȮjgrcp_rspcȮupgrrclȮglȮmpȮrp_lqj_rcbȮ

rmȮClejgqf*ȮrfcgpȮbgqrglesgqfcbȮaf_p_arcpgqrgaq*Ȯasjrsp_jȮ`_aiepmslb*Ȯ_lbȮqmag_jȮamlrcvrqȮȮȮȮ
Ȯ

/7,Ȯ ėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮ ŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL16.Ȯ őėĶĚĚŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļ

ŏıŊŗŀŀŅĝňıȮ&ĔĸŋŗĴĺŇĝŅŏĜıŅŃŏĸŊŀĔ'ȮŏĬŊŗŀĚěŅĔĶŅĵĺŇĝŅȮFCL276ȮĔŅĶĻŉĔļŅŀŇĽĶŃȮĴňėĺŅĴŏľĴŅŃĽĴŒĬĔŅĶ

ŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĸŃĴŋŗĚŏĬŘĬĬńĔĻŉĔļŅįĸŇĨįĸĚŅĬĺŇěńĵŀĵŗŅĚĝńħŏěĬĴŅĔĔĺŗŅĶŅĵĺŇĝŅ ȮFCL16.ȮőėĶĚĚŅĬ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀŀŅĝňıȮȮ

0.,Ȯ ėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮ ŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL16/Ȯ ĽńĴĴĬŅőėĶĚĚŅĬ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀŀŅĝňıȮ &ĔĸŋŗĴĺŇĝŅŏĜıŅŃŏĸŊŀĔ'Ȯ ŏĬŊŗŀĚěŅĔĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL276Ȯ ĔŅĶĻŉĔļŅŀŇĽĶŃĴň

ėĺŅĴŏľĴŅŃĽĴŒĬĔŅĶŏĶňĵĬĔŅĶĽŀĬŐĸŃĴŋŗĚŏĬŘĬĬńĔĻŉĔļŅįĸŇĨįĸĚŅĬĺŇěńĵŀĵŗŅĚĝńħŏěĬĴŅĔĔĺŗŅĶŅĵĺŇĝŅȮ

FCL16/ȮĽńĴĴĬŅőėĶĚĚŅĬĳŅļŅŀńĚĔķļŏıŊŗŀŀŅĝňıȮȮ

0/,Ȯ ėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮ ŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL205Ȯ ĔŅĶŀĳŇĮĶŅĵŐĸŃȮȮȮȮȮȮ

ĔŅĶőĨŘĺŅĪňĳŅļŅŀńĚĔķļȮŏĬŊŗŀĚěŅĔŒĬĮńěěŋĭńĬĔŅĶőĨŘĺŅĪňĬńŘĬŏĮŖĬĪńĔļŃĪňŗěņŏĮŖĬĬŘŀĵĸĚȮȮ

00,ȮȮėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮŏľŖĬėĺĶĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮFCL212ȮĔŅĶŀŗŅĬŏıŊŗŀėĺŅĴŏĕŘŅŒě

ėĺŅĴėŇħŏľŖĬŐĸŃŏěĨėĨŇȮŏĬŊŗŀĚěŅĔĴňĔŅĶĽŀħŐĪĶĔĔŅĶŀŗŅĬŏıŊŗŀėŇħĺŇŏėĶŅŃľśŒĬĶŅĵĺŇĝŅĔŅĶŀŗŅĬŀŊŗĬȮŕȮ

ŀĵŌŗŐĸŘĺȮȮ

01,ȮȮėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬŏľŖĬėĺĶĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL250ȮĔŅĶŏĨĶňĵĴİŉĔ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ŏıŊŗŀŒľŘĴňėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴŏĬŊŘŀľŅĔŅĶĽŀĬȮ őħĵ

ĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮFCL250ȮĔŅĶŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Npcn_p_rgmlȮdmpȮNpmdcqqgml_jȮCvncpgclacȮglȮClejgqf'Ȯ

ĔŅĶİŉĔŒĬĽĩŅĬĔŅĶĦśěņĸŀĚȮőħĵŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļĽņľĶńĭŀĚėśĔĶĕŀĚĶńģĭŅĸŐĸŃŏŀĔĝĬȮ

ŒĬĶŌĮĕŀĚĳŅļŅŏĕňĵĬŐĸŃĳŅļŅıŌħȮ
Ȯ

Qgksj_rcbȮnp_argacȮmdȮsqgleȮClejgqfȮglȮcgrfcpȮemtcplkclrȮmpȮrfcȮnpgt_rcȮ

qcarmpȮufcpcȮClejgqfȮgqȮsqcb*ȮglȮupgrrclȮmpȮqnmiclȮdmpkȮrmȮamkkslga_rcȮugrfȮlml+

Rf_gȮqnc_icpq,Ȯ
Ȯ



164 

Ȯ

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮȮFCL250ȮĔŅĶŏĨĶňĵĴİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅ

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Npcn_p_rgmlȮdmpȮNpmdcqqgml_jȮCvncpgclacȮglȮClejgqf'ȮȮ

ĔŅĶŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶŘŀĴĪňŗěņŏĮŖĬĨŗŀĔŅĶĪņĚŅĬŐĸŃĔŅĶİŉĔĪńĔļŃĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬ

ŀĚėśĔĶĕŀĚĶńģĭŅĸȮĶńģĺŇĽŅľĔŇěȮŐĸŃŏŀĔĝĬȮȮ
Ȯ

?Ȯnpcn_p_rgmlȮmdȮlccbcbȮqigjjqȮglȮumpigleȮdmpȮemtcplkclr*Ȯqr_rcȮclrcpnpgqcȮ

_lbȮnpgt_rcȮqcarmpȮqcrrgleqȮufcpcȮClejgqfȮgqȮsqcbȮ
Ȯ

02,Ȯ ėĦŃĔĶĶĴĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĪŋĔėĬȮ ŏľŖĬėĺĶĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL251Ȯ ĔŅĶİŉĔ

ĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ ŏıŊŗŀŒľŘĴňėĺŅĴĝńħŏěĬŐĸŃėĶŀĭėĸŋĴŏĬŊŘŀľŅĔŅĶĽŀĬȮ őħĵ

ĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĬňŘȮ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŏħŇĴȮ FCL251Ȯ ĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

&Npmdcqqgml_jȮCvncpgclacȮglȮClejgqf'Ȯ

ĔŅĶİŉĔĮĢŇĭńĨŇěĶŇĚŒĬĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬĽņĬńĔĚŅĬĕŀĚĶńģĭŅĸŐĸŃĽņĬńĔĚŅĬĕŀĚŏŀĔĝĬȮ

ĞŉŗĚĴňĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļȮŐĸŃĴňĔŅĶĨŇħĨŗŀőħĵĔŅĶĽĬĪĬŅŐĸŃőħĵĔŅĶŏĕňĵĬĔńĭįŌŘĪňŗœĴŗıŌħĳŅļŅœĪĵȮ
Ȯ

?ars_jȮnp_argacȮmdȮsqgleȮClejgqfȮ glȮemtcplkclrȮmddgacqȮ_lb-mpȮrfcȮnpgt_rcȮ

qcarmpȮufcpcȮClejgqfȮgqȮsqcbȮ_lbȮufcpcȮrfcpcȮgqȮncpqml_jȮmpȮupgrrclȮamlr_arȮugrfȮlml+

Rf_gȮqnc_icpq,Ȯ
Ȯ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľĴŗȮ FCL251Ȯ ĔŅĶİŉĔĮĶŃĽĭĔŅĶĦśĺŇĝŅĝňıĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

&Npmdcqqgml_jȮCvncpgclacȮglȮClejgqf'ȮȮ

ĔŅĶİŉĔĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŐĸŃĪńĔļŃĪňŗěņŏĮŖĬŒĬĔŅĶĮĢŇĭńĨŇĚŅĬŒĬľĬŗĺĵĚŅĬĕŀĚĶńģĭŅĸȮ

ĶńģĺŇĽŅľĔŇěŐĸŃŏŀĔĝĬȮȮ
Ȯ

?Ȯnp_argacȮmdȮsqgleȮClejgqfȮ_lbȮlccbcbȮqigjjqȮ glȮumpigleȮ dmpȮemtcplkclr*Ȯ

npgt_rcȮ_lbȮqr_rcȮclrcpnpgqcȮqcarmpqȮufcpcȮClejgqfȮgqȮsqcbȮglȮamkkslga_rgmlȮ

ĴĨŇĪňŗĮĶŃĝŋĴ8ȮŏľŖĬėĺĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶĨŅĴĪňŗŏĽĬŀħńĚĔĸŗŅĺĕŘŅĚĨŘĬȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ4ȮŏĶŊŗŀĚŀŊŗĬȮŕȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

œĴŗĴňȮ

ĮŇħĮĶŃĝŋĴȮȮŏĺĸŅȮ/0,..ȮĬȮ

Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĭńĬĪŉĔĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ&ĬŅĚĽŅĺĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ'Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶŐĸŃŏĸĕŅĬŋĔŅĶȮ

Ȯ

Ȯ

&ĸĚĝŊŗŀ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȮįŌŘĨĶĺěĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴȮ

ȮȮȮȮ&ĶŋŗĚŀĶŋĦȮĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶ'Ȯ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮĮĶŃīŅĬĔĶĶĴĔŅĶȮ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĮĶńĭĮĶŋĚľĸńĔĽŌĨĶȮ

ĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

ėĶńŘĚĪňŗȮ2-0341Ȯ

ĺńĬĪňŗȮ00ȮŏħŊŀĬȮĔńĬĵŅĵĬȮı,Ļ,Ȯ0341Ȯ

ĦȮľŘŀĚȮFSQM6/./ȮŀŅėŅĶėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮ

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ȯ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶįŌŘĴŅĮĶŃĝŋĴȮ

/,ȮŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ ȮȮȮȮȮȮȮ ĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

0,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮ ĲŌĽŋĺĶĶĦȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ Ȯ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

1,ȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮȮ Ȯ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ Ȯ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

2,ȮŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮȮȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ Ȯ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

3,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ Ȯ

4,ȮŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

Ȯ

ĔĶĶĴĔŅĶĪňŗœĴŗĽŅĴŅĶĩŏĕŘŅĶŗĺĴĮĶŃĝŋĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

Ȯ Ȯ +Ȯ

Ȯ

įŌŘŏĕŘŅĶŗĺĴĮĶŃĝŋĴȮ&ĩŘŅĴň'Ȯ

Ȯ Ȯ +Ȯ

ŏĶŇŗĴĮĶŃĝŋĴȮȮȮȮŏĺĸŅȮ.7,..ȮĬ,Ȯ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ/ȮŏĶŊŗŀĚĪňŗĮĶŃīŅĬŐěŘĚŒľŘĪňŗĮĶŃĝŋĴĪĶŅĭȮ

œĴŗĴňȮȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ0ȮȮŏĶŊŗŀĚĶńĭĶŀĚĶŅĵĚŅĬĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮȮ

Ȯ ȮȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ
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Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ1ȮȮŏĶŊŗŀĚĽŊĭŏĬŊŗŀĚěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴėĶńŘĚĪňŗŐĸŘĺȮ

ȮȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮ2ȮȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀĪĶŅĭȮ

ȮȮȮȮȮœĴŗĴňȮ

Ȯ

ĶŃŏĭňĵĭĺŅĶŃĪňŗȮȮ3ȮŏĶŊŗŀĚŏĽĬŀŏıŊŗŀıŇěŅĶĦŅȮ

ĺŅĶŃĪňŗȮ3,/ȮĔŅĶĮĶńĭŐĔŘľĸńĔĽŌĨĶȮľĸńĚěŅĔĔŅĶĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶȮ

ėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĭĶŇľŅĶľĸńĔĽŌĨĶĶŗĺĴĔńĬĮĶńĭŐĔŘľĸńĔĽŌĨĶȮĨŅĴėņŐĬŃĬņĕŀĚįŌŘĪĶĚėŋĦĺŋĥŇľĸńĚȮ

ěŅĔĔŅĶĺŇıŅĔļśȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĨŗŀœĮĬňŘȮ

ŀŅěŅĶĵśĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮŏĽĬŀŐĬŃĮĶńĭĝŊŗŀĶŅĵĺŇĝŅȮĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮ

ıŇĽŌěĬśŀńĔļĶĸńĔŅĶŏĺŘĬĺĶĶėĨŀĬŒĬĶŅĵĺŇĝŅĨŗŅĚŕȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĬňŘȮ

+ȮĔŅĶŏĕňĵĬĨŅĴĨŘĬŐĭĭȮ&EsgbcbȮupgrgle'ȮėĺĶŏĮĸňŗĵĬŏĮŖĬĔŅĶŏĕňĵĬĨŅĴĶŌĮŐĭĭȮ &AmlrpmjjcbȮ

_lbȮDmpksj_gaȮUpgrgle'ȮĶĺĴĪńŘĚŀŅěŅĶĵśĴŋĔĶŇĬȮĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮœħŘŒľŘĕŘŀŏĽĬŀĬŃĺŗŅĬńĔĻŉĔļŅěŃĽŅĴŅĶĩ

ŏĶňĵĬŐĸŃĮĶńĭıŊŘĬģŅĬĔŅĶŏĕňĵĬěŅĔĶŅĵĺŇĝŅĬňŘœħŘħňĵŇŗĚĕŉŘĬȮŐĸŃėĺĶĮĶńĭŏĮĸňŗĵĬľĬńĚĽŊŀŏĶňĵĬĪňŗŒĝŘŒĬĔŅĶŏĶňĵĬ

ĔŅĶĽŀĬȮ

ĬŀĔěŅĔĬňŘȮ ŀŅěŅĶĵśĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ ŏľŖĬėĺĶŒľŘĨńħĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL162ȮĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬĽŊŗŀ

ĮĶŃĽĴȮ &CLEJGQFȮ GLȮKSJRG+KCBG?'Ȯ ŏĬŊŗŀĚěŅĔŏĬŊŘŀľŅĶŅĵĺŇĝŅĴňėĺŅĴĪńĭĞŘŀĬĔńĭĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL160Ȯ

ĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬĽŊŗŀȮ&ClejgqfȮglȮKcbg_'ȮȮ

+Ȯ ĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL275Ȯ ĳŅļŅŀńĚĔķļĶŗĺĴĽĴńĵŒĬĽĩŅĬĔŅĶĦśĪňŗľĸŅĔľĸŅĵȮ &T_pgcrgcqȮ glȮ

Amlrcknmp_pwȮ Clejgqf'Ȯ ėĺĶĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅŒľŘĪńĬĽĴńĵŐĸŃĽŀħėĸŘŀĚĔńĭĽńĚėĴŒĬ

ĮńěěŋĭńĬȮőħĵėĺĶĮĶńĭŐĔŘħńĚĬňŘȮ

ĔŅĶĻŉĔļŅŏĮĶňĵĭŏĪňĵĭėĺŅĴŏľĴŊŀĬŐĸŃėĺŅĴŐĨĔĨŗŅĚĕŀĚĳŅļŅŀńĚĔķļĪňŗŒĝŘŒĬ

ĝňĺŇĨĮĶŃěņĺńĬĶŃľĺŗŅĚĮĶŃŏĪĻĪňŗŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŏĮŖĬĳŅļŅŐĴŗŐĸŃĮĶŃŏĪĻĪňŗœĴŗŒĝŘĳŅļŅŐĴŗȮőħĵŏĬŘĬĳŅļŅ

ĪňŗŒĝŘŏĜıŅŃŒĬĔŅĶĽĬĪĬŅŐĸŃĳŅļŅĪňŗŏĮŖĬĽņĬĺĬĞŉŗĚĽŅĴŅĶĩıĭœħŘŒĬĽŊŗŀĽŇŗĚıŇĴıśĪňŗŏĮŖĬĺŅĶĽŅĶȮľĬńĚĽŊŀıŇĴıśȮ

ŐĸŃĽŊŗŀőĪĶĪńĻĬśȮĳŅıĵĬĨĶśȮŐĸŃĽŊŗŀĽńĚėĴŀŀĬœĸĬśȮȮ
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Amkn_pgqmlȮ _lbȮ amlrp_qrȮ mdȮ ctcpwb_wȮ ClejgqfȮ `crucclȮ ClejgqfȮ _lbȮ lml+

ClejgqfȮqnc_igleȮamslrpgcqȮugrfȮcknf_qgqȮmlȮamjjmosg_jȮnfp_qcqȮ_lbȮjma_jȮgbgmkqȮdmslbȮ

glȮamlrcknmp_pwȮk_qqȮkcbg_Ȯk_e_xglcq*Ȯlcuqn_ncpq*Ȯ rcjctgqgml*Ȯkmtgcq*Ȯ_lbȮqmag_jȮ

kcbg_Ȯ

ŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇȮŏĽĬŀŐĬŃŒľŘĮĶńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħħńĚĬňŘȮ

+ ĶŅĵĺŇĝŅȮFCL2/1ȮĔŅĶŏĨĶňĵĴŏıŊŗŀĽŀĭĺńħėĺŅĴĽŅĴŅĶĩĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Npcn_p_rgml

dmpȮ ClejgqfȮ NpmdgagclawȮ Rcqrq'Ȯ ŏĽĬŀŐĬŃėĺĶĮĶńĭŐĔŘėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļŒľŘĽŀħėĸŘŀĚ

ĔńĭėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅĳŅļŅœĪĵȮőħĵėĺĶĮĶńĭŐĔŘħńĚĬňŘȮ

ĔŅĶŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶŘŀĴŏıŊ ŗŀĪħĽŀĭėĺŅĴĽŅĴŅĶĩĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬŐĭĭĪħĽŀĭ

ĸńĔļĦŃĨŗŅĚȮŕȮĪňŗĮĶŅĔĢŒĬĮńěěŋĭńĬȮ

Npcn_p_rgmlȮdmpȮr_igleȮ_Ȯt_pgcrwȮmdȮasppclrȮClejgqfȮnpmdgagclawȮrcqrqȮ

ĬŀĔěŅĔĬňŘȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇȮŏĽĬŀŐĬŃĮĶńĭŐĔŘėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮFCL27ȮĳŅļŅŀńĚĔķļ

ĶŗĺĴĽĴńĵŒĬĽĩŅĬĔŅĶĦśĪňŗľĸŅĔľĸŅĵȮ &T_pgcrgcqȮ glȮ Amlrcknmp_pwȮ Clejgqf'Ȯ őħĵĔŅĶŒĝŘėņŐĸŃ

ĮĶŃőĵėŒľĴŗȮ ŏĝŗĬȮ ĳŅļŅĨĸŅħȮ ĳŅļŅĕŀĚĽŅĴńĠĝĬŒĬĪŘŀĚĩĬĬȮ ėĺĶĴňĔŅĶĮĶńĭŏĮĸňŗĵĬŒľŘŏľĴŅŃĽĴĔńĭ

ĵŋėĽĴńĵĮńěěŋĭńĬŒľŘĴŅĔĵŇŗĚĕŉŘĬȮ

ŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮĲŌĽŋĺĶĶĦȮ ŏĽĬŀŐĬŃĔŅĶĮĶńĭŐĔŘĔŅĶĔĶŃěŅĵėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĴŅĨĶģŅĬįĸ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĽŌŗĶŅĵĺŇĝŅȮ&AsppgasjskȮK_nngle'ȮėĺĶĔĶŃěŅĵėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĴŅĨĶģŅĬįĸ

ĔŅĶŏĶňĵĬĶŌŘěŅĔľĸńĔĽŌĨĶĽŌŗĶŅĵĺŇĝŅĪŋĔĶŅĵĺŇĝŅŒľŘėĶĭĪŋĔħŘŅĬȮ ŐĸŃŒĬŐĨŗĸŃħŘŅĬœĴŗėĺĶĔĶŃěŅĵ

ėĺŅĴĶńĭįŇħĝŀĭĪňŗĞŘņĞŘŀĬĔńĬȮ

ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮĺňĶŃĵŋĪīȮŐĸŃŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬȮŏĽĬŀŐĬŃŐĔŘœĕėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅ

ĪŅĚĳŅļŅĻŅĽĨĶśȮ ľĸńĔěŅĔĔŅĶĺŇıŅĔļśľĸńĔĽŌĨĶȮ ěņĬĺĬȮ 2Ȯ ĶŅĵĺŇĝŅȮ œħŘŐĔŗȮ ĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL0..Ȯ

ĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĭŊŘŀĚĨŘĬȮ &GlrpmbsargmlȮ rmȮ Jglesgqrgaq'Ȯ ĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL0./Ȯ ĽńĪĻŅĽĨĶśĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

&ClejgqfȮ Nfmlcrgaq'Ȯ ĶŅĵĺŇĝŅȮ FCL2.5Ȯ ĺńěĬĮĢŇĭńĨŇĻŅĽĨĶśȮ &ClejgqfȮ Np_ek_rgaq'Ȯ ŐĸŃĶŅĵĺŇĝŅȮ

FCL2.6ȮĸńĔļĦŃĳŅļŅĻŅĽĨĶśŏĝŇĚĽńĚėĴŐĸŃĺńĥĬīĶĶĴŒĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮ&Qmagmasjrsp_jȮAmlrcvrȮmdȮ

Clejgqf'ȮőħĵĴňĶŅĵĸŃŏŀňĵħĔŅĶĮĶńĭŐĔŘħńĚĬňŘȮȮ

- รายวิชา HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
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การศึกษาแนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื ้องต้น ซึ ่งประกอบด้วย

สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ อรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์  

Study of basic concepts of English language linguistics: phonetics, phonology, 

morphology, semantics, and syntax 

-  รายวิชา HEN201สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English  Phonetics)  

การศึกษาหลักพ้ืนฐานและความหมายของสัทศาสตร์ กลไกการออกเสียง  

และหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ          

Study of basic principles and definitions of phonetics, mechanisms of speech 

sound production and English pronunciation 

-  รายวิชา HEN407 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (English Pragmatics) 

ศึกษาหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์พื้นฐาน การตีความทางข้อความภาษาอังกฤษจากบริบท       

และโครงสร้างของบทสนทนา 

Study of basic English pragmatics, interpretation of utterances from contexts 

and conversation structures 

-  รายวิชา HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ 

(Sociocultural Context of English) 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที ่ได้ร ับอิทธิพลจากความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ได้แก่ ตัวแปรของภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิธภาษาต่าง ๆ 

Study of English use influenced by various aspects of society and culture: 

social and cultural variables that lead to different linguistic varieties 

อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน ได้เสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชา HEN476 โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนา

ทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Special Project for Professional Skill Development) 

2(90) เพ่ือทดแทนกลุ่มวิชาปฏิบัติการการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ใน

กรณีเม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยมีรายละเอียดรายวิชาดังนี้ 

-  การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการจัดอบรม หรือสัมมนา รวมทั้ง 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสายงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร      
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Preparation in professional skills by training, seminars, and self-study with 

emphasis on developing essential skills for professions which related to language and 

communication             

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เสนอแนะข้อแนะนำอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  ควรมีการปรับแก้การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ควรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนจริงและในแต่ละด้านไม่ควรกระจาย

ความรับผิดชอบที่ซ้ำซ้อนกัน 

-  ไม่เพ่ิมรายวิชา World Englishes ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ใช้วิธีการสอดแทรก

เนื้อหารายวิชากับรายวิชา HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ 

(Sociocultural Context of English) 

-  ตรวจสอบโครงสร้างรายวิชา HEN355 งานเขียนชื้นเอกในวรรณคดีอเมริกันของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ควรเปลี่ยนเป็นรายวิชา HEN356 วรรณกรรมโลก 

-  รายวิชา HEN476 โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Special 

Project for Professional Skill Development) 2(90)  เพ่ือทดแทนกลุ่มวิชาปฏิบัติการการเตรียม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ในกรณีเม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด -19 เท่านั้น  ไม่ต้องนำมาใส่ในโครงสร้างรายวิชา  

 

มติคณะกรรมการ  เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้น 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

(นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ) 

          กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

          (นางสาวบุษบา แฝงสาเคน) 

                              ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้อง Huso8101 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 
/,ŀŅěŅĶĵśĭŋļĭŅȮȮȮ ŐİĚĽŅŏėĬȮ ȮȮȮȮȮȮȮ ĮĶŃīŅĬľĸńĔĽŌĨĶȮȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

0,ȮŀŅěŅĶĵśĽŋėĬīŅȮ ĲŌĽŋĺĶĶĦȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ Ȯ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

1,ȮŀŅěŅĶĵśĮĺŇĝȮȮ Ȯ ŏĶňĵĚĻŇĶŇȮ Ȯ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ ȮȮ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

2,ŀŅěŅĶĵśĶŋŗĚŀĶŋĦȮȮȮ ĺĦŇĝīĬŃĝŅĔĶȮ Ȯ ĔĶĶĴĔŅĶȮ Ȯ įŌŘĶńĭįŇħĝŀĭľĸńĔĽŌĨĶȮ

3,ŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ĴŋĔĶŇĬȮ ĺŇőĶěĬśĝŌĜńĨĶȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ Ȯ

4,ŀŅěŅĶĵśĺĶĸńĔļĦśȮ ĺňĶŃĵŋĪīȮȮ Ȯ ŀŅěŅĶĵśĮĶŃěņľĸńĔĽŌĨĶȮ

7.รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ĽŋĶŇĵńĬĨśȮĮŅĬŏĸŗľśȮȮȮȮȮ Ȯผู้ทรงคุณวุฒิȮ
7,ȮŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ŏŀĔŀĴĶȮŏŀňŗĵĴĻŇĶŇĶńĔļśȮ Ȯ Ȯผู้ทรงคุณวุฒิȮȮ Ȯ

Ȯ Ȯ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
  - 
เริ่มประชุม    เวลา 09.00 น. 
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วาระการประชุม    การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ประชุม     
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์ ได้เสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้ 

1. วิชา HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 (Current English Grammar 2)   

ควรเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา จากเดิมคือการศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจบุัน 

โดยเน้นองค์ประกอบของประโยค ควรเปลี่ยนเป็นการศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน      

โดยเน้นโครงสร้างประโยค  

 

2. วิชา HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Reading) 

          ควรเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา จากเดิมคือ การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านเบื้องต้น     
โดยเน้นฝึกเดาคำศัพท์จากบริบท คำเกิดร่วม การศึกษารูปแบบประโยครวมถึงข้อความที่มีความหมาย
อ้างอิงและข้อความท่ีสัมพันะกัน การฝึกอ่านเร็ว การอ่านข้าม การอ่านหาข้อมูล การอนุมานเบื้องต้น 
รวมทั้งการหาหัวข้อและใจความสำคัญ เป็นคำอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี้  
 การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านเบื้องต้นโดยเน้นการหาความหมาย โดยการตีความคำศัพท์ที่ไม่
คุ้นเคยจากบริบทรอบข้าง รวมทั้ง การศึกษากลยุทธ์การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่านหาข้อมูล 
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3. วิชา HEN201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics) 
           ควรเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา จากเดิมคือ การศึกษาหลักพื้นฐานและความหมายของ

สัทศาสตร์ กลไกการออกเสียง หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยการลงเสียงหนักเบา

และทำนองเสียง ควรเพิ ่มการศึกษาการลงเสียงหนักเบาในคำศัพท์และประโยคร่วมด้วย  เป็น

คำอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี้  

การศึกษาหลักพื้นฐานและความหมายของสัทศาสตร์ กลไกการออกเสียง หลักการออกเสียง

ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยการลงเสียงหนักเบาของคำและปรโยค รวมทั้ง ทำนองเสียง 

 

4. วิชา HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว (English in Tourism Business) 

ควรปรับคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยควรปรบัเปลี่ยน 

ดังนี้  

           การใช ้ภาษาอ ังกฤษในธ ุรก ิจท ่องเท ี ่ยวในประเทศ เน ้นการท ่องเท ี ่ยวในสถานที่  
เชิงประวัติศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ การจัดการการเดินทาง 

 Use of English in domestic tourism industry, particularly in historical sites; use 

of English for international tourism, travelling, and travel management  

 

5. วิชา HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน 1 (English for Secretary 

and Office Work 1) 

ควรมีการปรับการเขียนและเรียบเรียงคำอธิบายรายวิชาใหม่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย

ควรปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสำหรับงานสำนักงาน
ทั่วไป โดยเน้นทักษะทั้งสี่ และความเข้าใจในการกล่าวและเขียนรายงาน 

Study and practice of using texts representing both spoken and written English 

for general office work with emphasis on the four skills and comprehension in 

producing, both oral and written reports. 
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6. วิชา HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ (English in Media) 

  ควรปรับแก้คำอธิบายรายวิชา โดยการเพ่ิมช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 

       การฝ ึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ ล ีลาการเข ียน ล ักษณะสำคัญ   

ในการใช้คำและรูปประโยคจากสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

โฆษณา บทความออนไลน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

       Practice of English skills through stylistic rules and important features in using 

words and sentence patterns from a variety of current media including newspapers, 

online articles, radio, television, and social media 

 

7.วิชา HEN407 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Pragmatics) 

 ควรปรับแก้คำอธิบายรายวิชา โดยการปรับเปลี่ยนการตีความความหมายของประ őĵė

ĳŅļŅŀńĚĔķļȮŏĮĸň ŗĵĬŏĮŖĬĔŅĶĻŉĔļŅĔŅĶĨňėĺŅĴėĺŅĴľĴŅĵĕŀĚĕŘŀėĺŅĴȮőħĵĴňĔŅĶĮĶńĭŏĮĸň ŗĵĬ

ėņŀīŇĭŅĵĶŅĵĺŇĝŅȮħńĚĬňŘȮȮ

ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮศึกษาหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์พื้นฐาน การตีความความหมายของข้อความภาษาอังกฤษจาก
บริบท และโครงสร้างของบทสนทนา 

Study of basic English pragmatics; interpretation of utterrances from contexts 

and conversations structure 

 

8.วิชา HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ (Sociocultural 

Context of English) 

ควรปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา จากเดิมคือการศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับอิทธิพล
จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นคำอธิบายรายวิชาใหม ่ดังนี้ 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
ได้แก่ ตัวแปรของภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิธภาษาต่าง 

 Study of English use influenced by various aspects of society and culture; 
social and cultural variables that lead to different linguistic variaties 
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 9.วิชา HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 

ควรปรับคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยควรปรบัเปลี่ยน 

ดังนี้  

           การศึกษาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และวิธีการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การเขียนรายงานเป็น
รายบุคคล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
            Study of principles and techniques of academic writing. For example: 

individual reports and research reports with emphasis on logical and systematic 

presentation of idea  

10.วิชา HEN496 ภาษาอังกฤษเพื่อวัฒนธรรมไทยศึกษา (English for Thai Cultural Studies) 

ควรปรับคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มคำว่า “การใช้ภาษาอังกฤษ” เพื่อเพิ่มความชัดเจนใน

การศึกษาภาษาอังกฤษควบคู่กับวัฒนธรรมไทยศึกษา โดยควรปรับเปลี่ยน ดังนี้  

         การศึกษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและวรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมถึงค่านิยมและความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
         Study of Thailand’s history, religion, art, music, language and literature, customs 
and traditions values and beliefs, which are the base of Thai culture in English   
 

11. วิชา HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในสถานการณ์ที่หลากหลาย (Varieties in 

Contemporary English) 

  ควรปรับแก้คำอธิบายรายวิชา โดยการเพ่ิมช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษา ดังนี้ 

           การศ ึกษาภาษาอ ังกฤษที ่ ใช ้ ในช ีว ิตประจำว ัน การเปร ียบเท ียบส ิ ่ งท ี ่ เหม ือนกัน                   
และแตกต่างกันระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนในระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
และประเทศที่ไม่ใช้ภาษาแม่ โดยพิจารณาถึงความเป็นทางการและความไม่เป็นทางการในภาษาพูด 
โดยเน้นการใช้ภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ ภาษาตลาด ภาษาของสามัญชนในท้องถนน ภาษาเฉพาะ     
ของคนในอาชีพหนึ่ง ๆ ภาษาที่ใช้เฉพาะในการสนทนา และภาษาที่เป็นสำนวนซึ่งสามารถพบได้     
ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อสังคมออนไลน์ 

       Study of language use in daily life, comparing and contrasting between spoken 

language and the written language in English and non- English speaking countries 

regarding formality and informality in speech with emphasis on regional word use, 

slang, street language, jargon, colloquial phrases, and local idioms found in 
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contemporary mass media, e.g. magazines, newspapers, television, movies and social 

media 

 

12.วิชา HEN498 การศึกษาอิสระ (Independent Studies) 

  ควรปรับแก้คำอธิบายรายวิชา โดยการปรับการใช้คำว่า “การเลือกหัวข้องานวิจัย” เป็น 

“การตั้งหัวข้องานวิจัย” ดังนี้ 

 การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขียนรายงานการวิจัย และการฝึกทักษะในการเขียน รวมทั้ง
การตั้งหัวข้องานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย การสรุปย่อข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านหนังสือจากบทความ 
จากวารสาร และจากหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการแจกแบบสอบถาม 
การเสนอผลงานการวิจัยทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
           Study of basic research principles and skills including formulating a research 

topic, drafting a research proposal, summarizing information from textbooks, journals, 

magazines and newspapers, collecting data from interviews and questionnaires and 

presentating research findings individually or in groups. 

 

13. วิชาทางด้านภาษาศาสตร์ ควรปรับเนื ้อหาวิชาให้เป็นการศึกษาภาษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

เบื้องต้น เพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียนในระดับปริญญาตรี เช่น ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 -3 เรียนในรายวิชาด้านสัทศาสตร์

และสัทวิทยาภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์ ได้เสนอแนะ       

ว่าควรปรับเนื้อหารายวิชาและแยกรายวิชาออกจากกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและการเรียน

การสอนจริงในระดับปริญญาตรี  

 

14. รายวิชาที่เกี่ยวกับสื่อ ควรมีการเพิ่มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความทันสมัยของรายวิชา 

และสอดคล้องกับสื่อในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้สื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 



178 

Ȯ

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ĽŋĶŇĵńĬĨśȮĮŅĬŏĸŗľśȮได้เสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับรายวิชาทางด้านวรรณคดี 

ดังนี้ 

1.รายวิชา HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น (Introduction to Literature) อาจารย์ให้คำแนะนำ       

เกี่ยวกับการเลือกหนังสือประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณคดีเบื้องต้น แนะนำว่าการ

เลือกหนังสือประกอบในการเรียนที่เหมาะสมกับรายวิชา ควรเป็นหนังสือประเภทเรื่องสั้น (Short 

story) หรือนวนิยาย (novel) ให้เหมาะกับตัวผู้เรียน หากเป็นหนังสือประเภทเรื่องสั้น จะมีเนื้อหาที่

ไม่ยาวมากและเหมาะกับผู้เรียนมากกว่า 

 

2. รายวิชา HEN354 ความหลากหลายในวรรณกรรมเยาวชน (Diversity in Children’s and 

Young Adult Literature) 

 ควรปรับแก้ชื่อรายวิชา โดยการตัดคำว่า “ความหลากหลาย” เพราะเป็นชื่อรายวิชาที่มี

ความจำเพาะเจาะจงมากเกินไป เราสามารถระบุการศึกษาความหลากหลายในวรรณกรรมใน

คำอธิบายรายวิชาได้ นอกจากนี้ ผศ.ดร.สุริยันต์ ปานเล่ห์ แนะนำว่าควรเปลี่ยนชื่อเป็น Young Adult 

Literature เพราะการใส่คำว่า ความหลากหลาย “Diversity” มันจำกัดในเนื้อหารายวิชานี้เกินไป ไม่

มีความหลากหลายในเนื้อหา  

 

3.รายวิชา HEN356 วรรณกรรมโลก (World Literature) 

 ควรปรับให้เป็นวิชาบังคับ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เห็นงานที่

หลากหลายของนานาชาติ ภาษามีความเหมาะสมกับเด็ก และควรเลือกหนังสือประกอบการเรียนการ

สอนประเภทที่เหมาะสมกับวัยของนักศึกษา  

4.รายวิชา HEN451 ร้อยแก้ว (Prose) 

 ควรเขียนคำอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการสอน และเลือกประเภทหนังสือ

ที่เหมาะสมกับรายวิชา  
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5.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปรับคำอธิบายรายวิชาทางด้านวรรณคดี  

 เนื้อหารายวิชาควรมีการสอดแทรกและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ สู่ความเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ 

เพ่ือให้นักศึกษาเห็นถึงความเป็นมาของเนื้อหาในรายวิชา และความเชื่อมโยงของเนื้อหาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน นักศึกษาจะสามารถนำเนื้อหาความรู้เชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะในกลุ่มวิชาทักษะภาษา 

6.รายวิชา HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง (English Learning through Plays)  

 การเรียนการสอนในรายวิชานี้ ควรเน้นบทละครท่ีสั้น ไม่ยาวมาก เช่น บทละครของทาง

อเมริกา รวมทั้ง คำอธิบายรายวิชาไม่ควรเขียนจำเพาะเจาะจงเกินไป ควรเขียนให้กว้างขึ้น 

7.รายวิชา HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Writing) 

 ควรปรับคำอธิบายรายวิชา โดยการระบุการเขียนจากสื่อการอ่านด้านต่าง ๆ ได้แก ่Short 

fiction, non fiction, creative fiction รวมทั้ง หากมีความต้องการให้นักศึกษาการเขียนจากสื่อด้าน

ใด ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือเขียนจริง นอกจากนี้ ควรปรับแก้การใช้คำในคำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ จากเดิม “including” เปลี่ยนเป็น “such as” โดยมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

 การศึกษารูปแบบการเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติวิธีการในการเขียนโดยใช้
จินตนาการสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งนี้รวมทั้ง 
การเขียนคำขวัญ การเขียนบทโฆษณา การเขียนเรื ่องสั ้น และการเขียนนิทานและคำประพันธ์  
สำหรับเด็ก 
           Study in this class features creative writing and the practice of techniques of 

imaginative writing through various writinh pieces that reflect creative thinking such as 

slogans, advertisements, short stories, children’s stories and poems. 
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ŀŅěŅĶĵśȮħĶ,ŏŀĔŀĴĶȮŏŀňŗĵĴĻŇĶŇĶńĔļś ได้เสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้  

1.รายวิชา HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 (Current English Grammar 1) 

ควรปรับคำอธิบายรายวิชาโดยควรเริ่มจากการเรียน เรื่อง part of speech รูปแบบ

โครงสร้างประโยค และรูปแบบ Tense เบื้องต้น ควรเป็นเนื้อหาไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อต่อยอด 

สู่วิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2  

2. รายวิชา HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 (Current English Grammar 2) 

ควรปรับคำอธิบายรายวิชา ควรมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 

เรื่อง องค์ประกอบของประโยค (Sentence components) ประเภทของประโยค (Sentence 

types) กลุ่มคำเชื่อม (Conjunction) และรูปแบบ Tense ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

 

3.รายวิชา HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Reading) 

 ควรปรับคำอธิบายรายวิชา โดยการเพ่ิมกลยุทธ์ทางการอ่านเพ่ือหาข้อมูลจำเพาะเจาะจง 

(Scanning) ทั้งนี้ เพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ทางการอ่านที่หลากหลายและครบถ้วน 

 

4. รายวิชา HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English Reading) 

 ควรปรับคำอธิบายรายวิชา โดยการเพ่ิมกลยุทธ์ทางการอ่านเพ่ือหาข้อมูลจำเพาะเจาะจง 

(Scanning) ทั้งนี้ เพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ทางการอ่านที่หลากหลายและครบถ้วน 

 

5.รายวิชา HEN140 การเขียนตามต้นแบบ (Guided Writing) 

 ควรปรับรายชื่อรายวิชา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา โดยควรปรับ

รายวิชาเป็น “Controlled and Formulaic writing” 
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6.HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) 

 ควรปรับชื่อรายวิชา โดยการระบุคำว่าภาษาอังกฤษ (English) เข้าไป เพ่ือระบุให้ชัดเจนว่า

เป็นการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยควรปรับแก้ชื่อรายวิชา ดังนี้ ภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction English to Linguistics) 

 

7.รายวิชา HEN201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)  

             ควรปรับคำอธิบายรายวิชา โดยระบุให้ชัดเจนวา่เป็นการเรียนการสอน ด้านเสียง กลไก

การออกเสียงสระ พยัญชนะ และหลักการการออกเสียงภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ไม่ควรระบุการลงเสียง

หนักเบาและทำนองเสียง เพราะมีความจำเพาะเจาะจงและเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาเท่านั้น 

ดังนั้น จึงควร ตัดประโยคที่ว่า “ซึ่งประกอบด้วยการลงเสียงหนักเบาและทำนองเสียง” 

 

8.รายวิชา HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ (English for Presentations) 

             ควรปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกับชื่อภาษาไทย โดยควรปรับแก้ 

ดังนี้ การนำเสนองานภาษาอังกฤษ (English for Presentation) 

 

9.รายวิชา HEN242 การเขียนอนุเฉท (Paragraph writing) 

              ควรปรับคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนมากข้ึน โดยการระบุเนื้อหาการสอนด้านการเขียนให้

ชัดเจน ได้แก่  การจัดเรียงคำ โครงสร้างประโยค คำเชื่อมต่าง ๆ และการลดรูปประโยค 

10.HEN384 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม (English in Multi-Media) 

                ควรปรับชื่อรายวิชาให้มีความสอดคล้องและทันมัยกับคำอธิบายรายวิชา และสื่อท่ีมี

ความหลากหลายในยุคปัจจุบัน โดยควรปรับชื่อรายวิชา ดังนี้ “English for Mass Media” หรือ 

“English for Mass Media Communication” 
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11.HEN389 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ (Social and 

Cultural Background of Native English-Speaking Countries) 

              ควรปรับชื่อรายวิชาให้มีความทันสมัย โดยควรปรับเป็น พื้นฐานทางสังคมและความ

เป็นมาของภาษาอังกฤษ (Social and Cultural English Context) นอกจากนี้ ควรปรับคำอธิบาย

รายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น โดยไม่ควรเขียนเนื้อหาคำอธิบายที่จำเพาะเจาะจงเกินไป ควรเขียนกว้าง ๆ 

โดยควรตัดประโยคที ่ว่า “การศึกษาพื ้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม” ควรนำรายละเอียดดังกล่าวตัดออกจากคำอธิบายรายวิชา  

 

12.HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ (Sociocultural 

Contextn of English) 

               ควรปรับเนื้อหารายวิชานี้ ให้เป็นการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาเรื่อง World Englishes 

ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ทั่วโลก โดยสอดแทรกปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรมต่อการใช้ภาษาในแต่ละพ้ืนที่ หากปรับเนื้อหารายวิชาดังกล่าว จะทำให้รายวิชาน่าเรียน

และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 

13.HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (Preparation for 

English Proficiency Tests)  

                ควรปรับแก้คำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและไม่จำเพาะเจาะจงในเนื้อหามากเกินไป โดย

ให้ปรับแก้ ดังนี้  

“การเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ 
ลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน” 
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14. รายวิชา HEN496 ภาษาอังกฤษเพื ่อวัฒนธรรมไทยศึกษา  (English for Thai Cultural 
Studies) 
 ควรปรับคำอธิบายรายวิชา โดยสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการศึกษาวัฒนธรรม
ไทยศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
15.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับรายวิชาภายในหลักสูตร 
 15.1 ควรเพิ่มรายวิชา World Englishes ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
รูปแบบต่าง ๆ ทั่วโลก โดยสอดแทรกปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษาในแต่ละพ้ืนที่ 
 15.2 การเขียนคำอธิบายรายวิชา ควรคำนึงถึงการทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา       
และหนังสือ เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในหลักสูตรด้วย 
 15.3 ควรปรับแก้คำ ประโยคทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง การเว้นวรรคตอน 
รูปแบบการพิมพ์ในเล่มหลักสูตร ให้ถูกต้อง 
  
 

มติคณะกรรมการ  เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น 

 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
(นางสาวบุษบา แฝงสาเคน) 

        กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
          (รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร) 
                            ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวบุษบา        นามสกุล แฝงสาเคน 

1.1  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 
1.3.2 บทความวิจัย  

ĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ,ȮȮ&0340',ȮȮĔŅĶĻŉĔļŅŏĮĶňĵĭŏĪňĵĭŀŋĮĸńĔļĦśŏĝŇĚĴőĬĪńĻĬśĪŅĚħŘŅĬėĺŅĴĶńĔȮ

ŒĬĭĪŏıĸĚĽŅĔĸŐĸŃŏıĸĚœĪĵĽŅĔĸŒĬĵŋėĮńěěŋĭńĬ,ȮȮŒĬŏŀĔĽŅĶĽŊĭŏĬŊŗŀĚĚŅĬĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶ

ĶŃħńĭĝŅĨŇĶŅĝĴĚėĸĽŋĶŇĬĪĶśȮėĶńŘĚĪňŗȮ/.ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĪėőĬőĸĵňĶŅĝĴĚėĸŀňĽŅĬȮĺŇĪĵŅŏĕĨ

ĽŋĶŇĬĪĶś,ȮȮ&A+3.ȮůȮA+42',ȮȮĽŋĶŇĬĪĶś8ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĪėőĬőĸĵňĶŅĝĴĚėĸŀňĽŅĬȮĺŇĪĵŅŏĕĨ

ĽŋĶŇĬĪĶś, 
ĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ,Ȯ&0341',ȮĔŅĶĻ ŉĔļŅŀ ŋĮĸ ńĔļĦśŒĬĔŅĶĭńĠĠńĨ ŇĻ ńıĪ śŒľĴŗĕŀĚĽ Ŋ ŗŀĽ Ň ŗĚı ŇĴıś Ȯ

ŒĬŐĺħĺĚĔŅĶĭńĬŏĪŇĚœĪĵ,ȮĺŅĶĽŅĶĺŇěńĵĶŅĝĳńĢĔĶŋĚŏĔŗŅ,ȮȮ&5'/8Ȯ51+6., 
ĭŋļĭŅȮŐİĚĽŅŏėĬ,Ȯ&0341',ȮĔŅĶĻŉĔļŅĴőĬĪńĻĬśěŅĔĸńĔļĦŃĔŅĶŒĝŘĳŅļŅŒĬĔŅĶĽŊŗŀĽŅĶĕŗŅĺĽŅĶȮ

ħŘŅĬŀŋĪĔĳńĵĕŀĚľĬńĚĽŊŀıŇĴıśœĪĵ,ȮŒĬŏŀĔĽŅĶĽŊĭŏĬŊ ŗŀĚĚŅĬĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶĶŃħńĭĝŅĨŇȮ

ĶŅĝĳńĢľĴŌŗĭŘŅĬěŀĴĭŉĚĺŇěńĵȮėĶńŘĚĪňŗȮ6ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢľĴŌŗĭŘŅĬěŀĴĭŉĚ,ȮȮ&/024+/036',ȮȮ

ĶŅĝĭŋĶň8ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢľĴŌŗĭŘŅĬěŀĴĭŉĚ, 
บุษบา แฝงสาเคน.  (2564).  การวิเคราะห์ความหมายแฝงด้านนัยประหวัดของสัตว์หิมพานต์ 

ที่สะท้อนความเชื่อของคนไทย.  ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และส ั งคมศาสตร ์  ระด ับชาต ิ  คร ั ้ งท ี ่  3.  (885-898).  สงขลา :  มหาว ิทยาลั ย 
ราชภัฏสงขลา. 
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   1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
5 ปี 

   1.5 ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

1.5.2 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 
1.5.3 วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
1.5.4 วิชาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
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2.  ชื่อ นางสาวรุ่งอรุณ        นามสกุล วณิชธนะชากร 
2.1  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื ่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2549 

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 
          2.3.2 บทความวิจัย 
Wanithanachakorn R. (2018). Metaphor of Stock and Stock Market in Thai. In 

proceeding of the 2nd National and International Research Conference 2018.  
(640-649). Buriram: I Print and Technology. 

Wanithanachakorn, R. & Tosang, S. (2018). An Ethnosemantic Study of Terms 
Representing Feart in Sothern Thai Dialect.  In proceeding of the 3rd 
International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies July 
19-20, 2018. (279 – 285). Chonburi:Burapha University. 

รุ ่งอรุณ วณิชธนะชากร.  (2562).  การศึกษาคำเรียกอารมณ์โกรธในภาษาไทยถิ ่นเหนือตาม          
แนวอรรถศาสตร์ชาติพ ันธุ์ .  ในเอกสารส ืบเน ื ่องงานประชุมว ิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. (1359 - 1369). 
ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร.  (2562).  ความหมายของคำว่า อารมณ์ โดยการวิเคราะห์การปรากฎร่วม.  
ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  (C-141- C-154). สุรินทร์: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 
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รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร.  (2563). การศึกษาโครงสร้างและความหมายของคำว่า “แอบ” ในทวิต
เตอร์. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ ้านจอมบึง . (หน้า 1237-1245).  ราชบุร ี : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร.  (2563). การศึกษาการใช้คำว่า โกรธ และ โมโห.  ในเอกสารสืบเนื ่อง        
งานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  (หน้า C-254 – C-263). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

11 ปี 
 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 
2.5.2 วิชาการศึกษาอิสระ 
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3.  ชื่อ นายปวิช        นามสกุล เรียงศิริ 
3.1  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 
3.3.2 บทความวิจัย  

ĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇ,ȮȮ&0340',ȮȮĔĸĺŇīňĔŅĶŐĮĸėņĪŅĚĺńĥĬīĶĶĴĮĶŃŏĳĪėņĬŅĴŐĸŃĬŅĴĺĸňěŅĔĳŅļŅœĪĵȮ

ŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļȮĔĶĦňĻŉĔļŅŏĶŊŗŀĚȮĽŇĭĮňŒĬĽĺĬőĴĔĕśȮŐĨŗĚőħĵȮıŋĪīĪŅĽĳŇĔĕŋ,ȮȮŒĬŏŀĔĽŅĶ

ĽŊĭŏĬŊŗŀĚĚŅĬĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶĶŃħńĭĝŅĨŇĶŅĝĴĚėĸĽŋĶŇĬĪĶśȮȮėĶńŘĚĪňŗȮ/.ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĪėőĬőĸĵň

ĶŅĝĴĚėĸŀňĽŅĬȮĺŇĪĵŅŏĕĨĽŋĶŇĬĪĶś,ȮȮ&A+/50ȮůȮA+/6.',ȮȮĽŋĶŇĬĪĶś8ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵŏĪėőĬőĸĵňȮ

ĶŅĝĴĚėĸŀňĽŅĬĺŇĪĵŅŏĕĨĽŋĶŇĬĪĶś, 
ĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶ Ň, ȮȮ&0341',ȮȮĔĸĺŇī ňĔŅĶŐĮĸėņĪŅĚĺńĥĬīĶĶĴĮĶŃŏĳĪėņĨŘŀĚľŘŅĴŒĬĭĪĭĶĶĵŅĵȮȮ

ĕŀĚĨńĺĸŃėĶěŅĔĳŅļŅœĪĵŏĮŖĬĳŅļŅŀńĚĔķļŒĬĞňĶňĽśĺŅĵ8ȮĔĶĦňĻŉĔļŅŏĶŊŗŀĚȮŴĭńĚŏŀŇĠĶńĔŵ,ȮȮ

ในเอกสารสืบเนื่องĚŅĬĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶĶŃħńĭĝŅĨŇȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĬŀĶśĪĔĶŋĚŏĪıȮĮĶŃěņĮňȮ

0341,Ȯ&4/5+41/',ȮĔĶŋĚŏĪı8ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĬŀĶśĪĔĶŋĚŏĪı,Ȯ

Pg_leqgpg*ȮN,ȮȮ&0./6',ȮȮRfcȮRp_lqj_rgmlȮQrp_rcegcqȮmdȮ@sbbfgqrȮRcpkqȮdpmkȮRf_gȮglrmȮClejgqfȮ

glȮ BFSR?LE?8 Ȯ UF?RȮ RMȮ BM=ȮUFCPC=Ȯ UF?RȮ DMP=Ȯ @wȮ N, ?, Ȯ N_wsrrm, Ȯ GlȮ

npmaccbgleȮmdȮrfcȮ0lbȮL_rgml_jȮ_lbȮGlrcpl_rgml_jȮPcqc_pafȮAmldcpclacȮ0./6,Ȯ

&4/5+406',Ȯ@spgp_k8ȮGȮNpglrȮ_lbȮRcaflmjmew,Ȯ

ĮĺŇĝȮŏĶňĵĚĻŇĶŇ,ȮȮ&0342',ȮȮĔŅĶĺŇŏėĶŅŃľśėņĔĶŇĵŅĝŗĺĵĭŗĚĝňŘĪńĻĬĳŅĺŃĪňŗĮĶŅĔĢĩňŗĭĬŏĺŖĭœĞĨśȮ?k_xgleȮ

Rf_gj_lb,ȮȮในเอกสารสืบเนื ่องěŅĔĔŅĶĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶĶŃħńĭĝŅĨŇĶŅĝĴĚėĸĽŋĶŇĬĪĶś Ȯ

ėĶ ń Ř ĚĪ ň ŗ Ȯ /0,Ȯ Ȯ &A+/ȮůȮA+/0', Ȯ ȮĽ ŋĶ ŇĬĪĶś 8 ȮĴľŅĺ ŇĪĵŅĸ ńĵŏĪėőĬőĸĵ ňȮ ĶŅĝĴĚėĸŀ ňĽŅĬȮ

ĺŇĪĵŅŏĕĨĽŋĶŇĬĪĶś, 
Ȯ

 
 



190 

Ȯ

 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
5 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการแปลเบื้องต้น 
3.5.2 วิชาการแปลเพ่ืออาชีพ 
3.5.3 วิชาการแปลเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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4.  ชื่อ นางสาววรลักษณ์        นามสกุล วีระยุทธ 
4.1  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาเพ่ืออาชีพ)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2549 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  
- 

4.3.2 บทความวิจัย  
วรลักษณ์ วีระยุทธ.  (2564).  วัจนกรรมการจีบกันของชายรักชาย กรณีศึกษาในนิยายชายรักชาย 

สำนักพิมพ์แจ่มใส.  ในเอกสารสืบเนื่องงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3.  (1391-1402). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

4 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาสัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 
4.5.2 วิชาวากยสัมพันธ์อังกฤษเบื้องต้น 
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5.  ชื่อ นางสาวสุคนธา      นามสกุล ฟูสุวรรณ 
5.1  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เพ่ือการสื่อสารนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 

ปริญญาตรี ศ.บ. (ภาษาเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 
5.3.2 บทความวิจัย  

ĽŋėĬīŅȮȮȮĲŌĽŋĺĶĶĦ,ȮȮ&0340',Ȯ ȮĔŅĶĻŉĔļŅĕŘŀįŇħıĸŅħŒĬĔŅĶŏĕňĵĬĳŅļŅŀńĚĔķļĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅȮ

ĝńŘĬĮňĪňŗȮ2ȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵȮ

ĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳś,ȮȮŒĬŏŀĔĽŅĶĽŊĭŏĬŊŗŀĚĚŅĬĮĶŃĝŋĴĬņŏĽĬŀ

įĸĚŅĬĺŇěńĵĶŃħńĭĝŅĨŇĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĽŋőĕĪńĵīĶĶĴŅīŇĶŅĝȮėĶńŘĚĪňŗȮ7,ȮȮ&053+063',ȮȮĔĶŋĚŏĪıł8

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĽŋőĕĪńĵīĶĶĴŅīŇĶŅĝ,Ȯ

Ľ ŋėĬīŅȮȮȮĲŌĽ ŋĺĶĶĦ,ȮȮ&0341', ȮȮĔŅĶĻŉĔļŅĮńĠľŅĔŅĶĲńĚě ńĭŒěėĺŅĴěŅĔĕŗŅĺĳŅļŅŀ ńĚĔķļȮ

ĕŀĚĬńĔĻŉĔļŅĝń ŘĬĮňĪňŗȮ1ȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳś,ȮȮŒĬŏŀĔĽŅĶĽŊĭŏĬŊŗŀĚĚŅĬ

ĮĶŃĝŋĴĺŇĝŅĔŅĶĶŃħńĭĝŅĨŇȮėĦŃĴĬŋļĵĻŅĽĨĶśŐĸŃĽńĚėĴĻŅĽĨĶśȮėĶńŘĚĪňŗȮ/,ȮȮ &10/+11.',ȮȮ

ĮĪŋĴīŅĬň8ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳś,Ȯ

 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
5.5.2 วิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ช 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

และ 
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
บัณฑิตมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
ดุลยพินิจที่คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

4.55 
 

0.52 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
บัณฑิตแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
อาทิ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
มีสัมมาคารวะ 

4.55 
 

0.69 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
จิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการ
ให้บริการ 

4.27 
 

0.62 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

4.48  ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ด้านความรู้    
4. ด้านความรู้ บัณฑิตมีความรู้ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างเป็น
ระบบ เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

4.36 
 

0.50 ระดับความพึงพอใจ
มาก 
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ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ภาษาอังกฤษ ต่อการนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
5. ด้านความรู้ บัณฑิตมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ระดับสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.27 
 

0.47 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

6. ด้านความรู้ บัณฑิตมีความรู้
ความเข้าใจความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม ตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติและกฎระเบียบใน
หน่วยงานที่ตนทำงาน 

4.45 
 

0.52 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้าน
ความรู้ 

4.36  ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา    
7. ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิต
สามารถสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

4.36 
 

0.67 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

8. ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิต
สามารถสังเคราะห์ข้อมูล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้
ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือ
แก้ปัญหา 

4.09 
 

0.54 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

9. ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิต
สามารถบูรณาการความรู้ ความ
เข้าใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.09 
 

0.94 ระดับความพึงพอใจ
มาก 
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ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

   

10. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
บัณฑิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ให้
ความร่วมมือ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4.60 0.70 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 

11. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
บัณฑิตสามารถแสดงภาวะผู้นำ 
เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.09 0.54 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

12. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

4.45 0.52 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

13. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
บัณฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.27 0.65 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

14. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต

4.18 
 

0.60 ระดับความพึงพอใจ
มาก 



197Ȯ

Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

สามารถเลือกใช้สถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

15.ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ในการสืบค้น วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ 

4.00 0.77 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

16. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
รูปแบบการนำเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

4.18 0.75 ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.12  ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.30  ระดับความพึงพอใจ
มาก 
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ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตรหัส 581230200 หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตจำนวน 11 คน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก
ที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในประเด็นเรื ่องบัณฑิตมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ดุลยพินิจที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก (ค่าเฉลี่ย 
4.55) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับประเด็นเรื่อง บัณฑิตแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีสัมมาคารวะ (ค่าเฉลี่ย 
4.55 ) ทั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม เท่ากับ 4.48 มีระดับความพึงพอใจ
มาก  ในด้านความรู้นั้น ผู้ใช้บัณฑิต มีความความคิดเห็นต่อทุกข้อคำถามเกี่ยวกับด้านความรู้ในระดับ 
มีความพึงพอใจมาก โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านความรู้โดยรวมเท่ากับ 4.36 นอกจากนี้ค่าเฉลี่ย
ของการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบเท่ากับ 4.27 ซึ่งผู้ใช้
บ ัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกข้อคำถามในประเด็นดังกล่าวอยู ่ ในระดับมาก   ในด้านทักษะ 
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 ระดับ
ความพึงพอใจมาก   

สรุปในภาพรวม นายจ้างของบัณฑิต รหัส 581230201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวมในทุกประเด็นเท่ากับ 4.30 
ระดับความพึงพอใจมาก 
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ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดี และสอดคล้องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงทำการสำรวจความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี จากแหล่งข้อมูลและปัจจัยที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ถือเป็นกระบวนหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐาน  
ที่สำคัญต่อการบ่งชี้ให้เห็นถึงปริมาณความต้องการของผู้เรียนต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และถือปัจจัย
ที่สำคัญ    ต่อการนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจในการศึกษาต่อ พร้อมทั้ง เป็นหลักสูตร 
ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 
       เพ ื ่อศ ึกษาป ัจจ ัยท ี ่สำค ัญต ่อการเล ือกศ ึกษาต ่อในหล ักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑิต                
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยทำการศึกษาจากปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกศึก ษาต่อ 
 2ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั ่วไปของนักเรียน  และข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ                                     

ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

ประโยชน์ 
       สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอ ังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพต่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการตามอัตลักษณ์  
ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
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วิธีการเก็บข้อมูล 

       การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นหลัก      
แบบสุ่ม รวมทั้งสิ้น 84 ชุด  

  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผู ้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยทำการวิเคราะห์ทางด้านข้อมูลทั ่วไป              
และข้อคำถามต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        
 ด ้วยว ิธ ีการหาค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละและค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยการเท ียบเกณฑ์  
การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อคำถาม ดังนี้ 
       คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความต้องการมากที่สุด 

       คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 

       คะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.50  หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง 

       คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.50  หมายถึง ระดับความต้องการน้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์การสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลการวิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็ น 3 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และส่วนที ่ 3 ด้านทัศนคต ิและ 
ความคาดหวังต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาตรี 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

  
ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนจำแนกตามเพศ 

  

เพศ จำนวน ร้อยละ 

เพศชาย 15 17.86 

เพศหญิง 69 82.14 

รวม 84 100 
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       จากตารางที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 69 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
82.14 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามเพศ รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
17.86 

  
ตารางท่ี 1.2 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่กำลังศึกษา 

  

ระดับชั้นที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ม. 4 1 1.19 

ม. 5 1 1.19 

ม. 6 82 97.62 

รวม 84 100 

 
 

       จากตารางที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 82 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 97.62  
  
ตารางท่ี 1.3 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จำแนกตามสถาบันการศึกษา 

  

สถาบันการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

รัฐบาล 81 100 

เอกชน 3 0 

รวม 84 100 

  
       จากตารางที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษารัฐบาล     
จำนวน 84 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จำแนกตามเกรดเฉลี่ย 

  

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 1.50 0 0 

1.50 - 2.00 1 1.19048 

2.01 - 2.50 8 9.52381 

2.51 - 3.00 31 36.9048 

3.01 - 3.50 28 33.3333 

3.51 - 4.00 16 19.0476 

รวม 84 100 

 

จากตารางที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 - 3.00 จำนวน 31 คน         
คิดเป็นค่าร้อยละ 36.90 รองลงมา เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 3.01 - 3.50 จำนวน 28 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
33.33 นอกนั้น กลุ่มตัวอย่างมีระดับเกรดเฉลี่ยลดหลั่นตามลำดับ คือ เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 3.51-4.00 
คิดเป็นค่าร้อยละ 19.05 เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็นค่าร้อยละ 9.52 และ เกรดเฉลี่ย 
1.50-2.00 คิดเป็นค่าร้อยละ 1.19 
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ตารางที่ 1.5 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ท่านรู้จักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาก่อนหรือไม่ 

จำนวน ร้อยละ 

รู้จัก 72 85.72 

ไม่รู้จัก 12 14.28 

รวม 84 100 
 

จากตารางที ่ 1.5 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู ้จ ักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จำนวน 72 คิดเป็นค่าร้อยละ 85.72  จำนวนนักเรียนที่ไม่รู้จักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 12 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 14.28  

  
ตารางที่ 1.6 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ด้านความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหรือไม่ 

  
ท่านสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือไม่ 

จำนวน ร้อยละ 

สนใจ 69 82.14 

ไม่สนใจ 15 17.86 

รวม 84 100 
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จากตารางที่ 1.6 นักเรียนส่วนใหญ่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จำนวน 69  คิดเป็นค่าร้อยละ 82.14 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างไม่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 15 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 17.86       

  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ตารางที ่ 2.1 สาเหตุที ่ส ่งผลให้กลุ ่มตัวอย่างเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

สาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกศึกษาต่อ                ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ปัจจัยด้านผลผลิต    
1. มีผู้สำเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ง
นั้นจำนวนมาก 3.65 14.82 มาก 
2. มีโอกาสได้งานทำสูง 3.61 14.89 มาก 

3. ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีรายได้สูง 3.35 18.05 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านราคา    
4. ค่าหน่วยกิตถูก 3.67 15.19 มาก 

5. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่ำ 3.63 18.07 มาก 

ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ    
6. เดินทางสะดวก 3.80 13.42 มาก 

7. ใกล้ภูมิลำเนา 3.43 7.43 ปานกลาง 
8. มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม 3.58 16.62 มาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    

9. มีทุนการศึกษา 3.51 14.20 มาก 
10. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 3.49 15.16 ปานกลาง 

ปัจจัยอ่ืน    
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สาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกศึกษาต่อ                ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

11. เพ่ือนแนะนำ 3.51 14.20 มาก 
12. รุ่นพี่แนะนำ 3.49 15.16 ปานกลาง 

13. ผู้ปกครองแนะนำ 3.13 7.60 ปานกลาง 

14. เลือกด้วยตัวเอง 3.63 8.76 มาก 

    
 

จากตารางท ี ่  2.1 แสดงให ้ เห ็นว ่า สาเหต ุท ี ่ส ่งผลให ้กล ุ ่มต ัวอย ่างเล ือกศ ึกษาต่อ                       
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 1. ปัจจัย
ด้านผลผลิต 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
และ 5. ปัจจัยอื่น ดังต่อไปนี้ 

  
1.      ปัจจัยด้านผลผลิต 

       กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านผลผลิตมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับมาก 2 ข้อ และ ระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยพบว่า สาเหตุที่
กลุ่มตัวอย่างเลือกเพราะมีโอกาสได้งานทำสูงมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.65 จัดอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีผู้สำเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นจำนวนมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.61 
จัดอยู่ในระดับมาก และผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีรายได้สูงมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.35 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 
2. ปัจจัยด้านราคา 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับมากทุกข้อ โดยพบว่า สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเพราะค่า
หน่วยกิตถูก มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่ำคิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.63 

 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 

       กล ุ ่มต ัวอย ่างเห ็นว ่า ป ัจจ ัยด ้านสถานที ่บร ิการม ีอ ิทธ ิพลต ่อการเล ือกศ ึกษาต่ อ                 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในระดับมากทุกข้อ โดยพบว่า สาเหตุที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเพราะเดินทางสะดวก และ มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม และความสะดวก
ในการเดินทาง  มีค่าเฉลี่ย 3.80 และ 3.58 ตามลำดับ  
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

กลุ ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อ         
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในระดับมากทุกข้อ โดยพบว่า สาเหตุที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเพราะมีทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51 และการประชาสัมพันธ์ที่ดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.49 

 
5. ปัจจัยอ่ืน 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยอื่นมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกศึกษาด้วยตนเอง
จำนวนมากที่สุด คิดเป็น 3.65 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเลือกเพราะเพื่อนแนะนำ และรุ่นพี่แนะนำ 
คิดเป็น 3.51 และ 3.49 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกเพราะผู้ปกครองแนะนำน้อยที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.13   
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หลักสูตรเดิม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ไม่น้อยกว่า                89 หน่วยกิต 
    วิชาแกนไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะ 
    ทักษะภาษาไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
    ภาษาศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    วรรณคดไีม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 
    การแปลไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก 
    ไม่น้อยกว่า                 15 หน่วยกิต 
วิชาเอกอ่ืน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์      12 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และ    
          เทคโนโลย ี  8 หน่วยกติ 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และ    
          เทคโนโลย ี       9 หน่วยกติ 

2 หมวดวิชาเฉพาะ     100 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  91 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    93 หน่วยกิต 
     2.1 หมวดวิชาแกน  
           บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

      2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ    48 หน่วยกิต 
      2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
           บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 

 
54 

 
หน่วยกิต 

      2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก    45 หน่วยกิต 
             2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา 
                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

     7 หน่วยกิต              2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์
                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต              2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดี 
                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 

                2.2.4 กลุ่มวิชาการแปล 
                    บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

          2.3 หมวดวิชาเอก 
             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

      2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
    และฝึกประสบการณ์   
    วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
    จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวชิาบังคับ 

HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน  2 3(3-0-6) HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน  2 3(3-0-6)  
 Current  English Grammar 2   Current  English Grammar 2   

 

รายวิชาบังคับก่อน : HEN111  ไวยากรณ์อังกฤษ
ปัจจุบัน 1 
การศึกษาว ิเคราะห ์ไวยากรณ์อ ังกฤษปัจจ ุ บัน  
โดยเน้นองค์ประกอบของประโยค และการเรียบ
เร ี ยงคำ เป ็นประโยค ร ูปแบบประโยค ชนิด 
ของประโยค การศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความ
ซ้อน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ 
เรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องในบริบทเพื่อการสื่อสาร 
Analytical study of current English grammar 
focusing on sentence components and 
word order; sentence patterns; sentence 
types; simple, compound and complex 
sentences to enhance syntactic accuracy in 
communicative contexts 
.   

รายวิชาบังคับก่อน : HEN111  ไวยากรณ์อังกฤษ
ปัจจุบัน 1 
การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน โดยเน้น
โครงสร ้ า งของประโยค และการเร ี ยบเร ี ยงคำ 
เป ็นประโยค ร ูปแบบประโยค ชน ิดของประโยค 
การศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถ เรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องในบริบท
เพื่อการสื่อสาร 
Analytical study of current English grammar 
focusing on sentence strucutres and word 
order; sentence patterns; sentence types; 
simple, compound and complex sentences to 
enhance syntactic accuracy in communicative 
contexts. 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

HEN130 การอ่านเบื้องต้น 3(3-0-6) HEN130 การอ่านเบื้องต้น 3(3-0-6)  
 Basic English Reading       Basic English Reading   
 การศึกษากลยุทธ์การอ่านเบื้องต้น โดยเน้น 

ฝึกเดาคำศัพท์จากบริบท คำเกิดรว่ม การศึกษา
รูปแบบประโยครวมถึงข้อความทีม่ีความหมาย
อ้างอิงและข้อความที่สัมพันธ์กัน การฝึกอ่านเร็ว 
การอ่านข้าม การอ่านหาข้อมูล การอนุมาน
เบื้องต้น รวมทั้งการหาหัวข้อและใจความสำคัญ 
Basic reading strategies at the complex 
sentence level and at the paragraph level; 
understanding language patterns including 
references and connectives; use  
of context clues and word-study skills  
for discovering the meaning of new words; 
emphasis on reading speed, 
comprehension and identifying main ideas 
 
 
 

  การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่านเบื้องต้น โดยเน้น 
การหาความหมาย โดยการตีความคำศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคย
จากบริบทรอบข้าง รวมทั้ง การศกึษากลยุทธ์ 
การอ่านเร็ว การอ่านข้าม และการอ่านหาข้อมูล 
Study of basic reading strategies  
through practice of inferring the meanings  
of unfamiliar words and phrases 
,interpretations of phrases, words, and 
sentences from context clues, references 
and connective; identifying topics, supporting 
ideas and summaries; practice of speed 
reading, skimming and reading for details 

 -ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 3(3-0-6) HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 3(3-0-6)  
 Intermediate English Reading   Intermediate English Reading   
 การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การอ่านในระดับ 

ท ี ่ส ู งข ึ ้น โดยเน ้นฝ ึกเดาคำศ ัพท ์จากบร ิบท  
คำเกิดร่วม การฝึกอ่านเร็ว การอ่านข้าม การอ่าน
หาข้อมูล การอนุมานในระดับที ่ส ูงขึ ้น รวมทั้ง 
การหาหัวข้อ และใจความสำคัญจากการอ่าน
เรื่องราวท่ีหลากหลายและเป็นทางการมากข้ึน 
The study and develop in advanced 
strategy reading which focuses on guess 
the word from context clue, collocation, 
skimming, scanning, reading for detail, 
advanced inference level. Moreover, to 
comprehend and identify topic and main 
idea, based on various context and  
more formal level 
 
 
 
 

  การศึกษากลยุทธ์ทางการอ่าน 
ในระดับที่สูงขึ้น โดยฝึกการวิเคราะห์ และตีความ 
ในระดับคำ วลี ประโยค การหาหวัข้อ ใจ 
ความสำคญั เนื้อหาสนับสนุน และบทสรุป รวมทั้ง 
การศึกษากลยุทธ์การอ่านเร็ว การอ่านข้าม  
และการอ่านหาข้อมูลจากบทอ่านที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน 
Study of intermediate level reading 
strategies through practice of analysis and 
interpretation of phrases, words, and 
sentences; identification of topics, supporting 
ideas and summaries, as well as reading 
speed, skimming and reading for details  
from complex textbooks 
 
 
 

 -ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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   HEN140 การเขียนตามรูปแบบ 3(3-0-6)  
    Controlled and Formulaic Writing   
    การฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันโดยเน้นการเขียนส่งข้อความ การเขียน
ไปรษณียบัตร การเขียนจดหมายสว่นตัว การเขียน
สื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขยีนอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขยีนจดหมายเชิญ 
การเขียนตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ การเขียนตอบ
ข้อความโฆษณา การเขียนเพื่อสมคัรงาน การเขียน
บันทึกข้อความ การเขียนรายละเอียด 
ลงในแบบฟอร์ม 
Practical study of everyday written 
communicative English focusing on basic 
features of formal and informal writing 
messages, postcards, personal letters,  
e-mails, letters of invitation, polite refusals, 
replies to advertisements and  
job applications, note-taking and form filling 
 
 

 เพิ่มรายวิชานี้  
เพื่อเป็นวิชาทักษะ 
การเขียนระดับ
เบื้องต้น 
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HEN340 การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     
 English for Correspondence 

การฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน การเขยีนอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ โดยเน้นการเขยีนจดหมายเชิญ 
การเขียนตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ การเขียน 
เพื่อสอบถามข้อมูล การเขียนเพื่อสื่อสารทง
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายส่วนตัว 
และไปรษณยีบัตร 
Practice writing for daily life 
communication both formal and informal 
writing with emphasis on writing  
for invitation, refusing, requsting 
information, emails, personal letters  
and postcards 
 
 
 
 
 

    ตัดรายวิชานี้ 
เนื่องจากมีความ
ซ้ำซ้อนกับรายวิชา 
HEN140 การเขียน
ตามรูปแบบ 
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HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) HEN200 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6)  
 
ปรับช่ือวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนขึ้น 
 

 Introduction to Linguistics   Introduction to Linguistics  

 การศ ึกษาระบบภาษาเบ ื ้องต ้นตามแนวคิด 
ทางภาษาศาสตร์ โดยศึกษาเสียง ระบบเสียง  
คำ ความหมาย โครงสร้างในระดับวลี ประโยค 
และการ ใช ้ภาษาของผ ู ้ พ ู ด ในสถานการณ์  
หรือบริบทท่ีต่างกัน 
A study of introduction to language 
system based on linguistics concepts; 
phonetic, phonology, morphology, 
semantic, syntax and situation usage or  
in various context. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การศึกษาแนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยสัทศาสตร์        
สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ อรรถศาสตร์ และ
วากยสัมพันธ์  
Study of basic concepts of English language 
linguistics: phonetics, phonology, 
morphology, semantics and syntax 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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HEN201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ปรับช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
เนื่องจากกลไก 
การออกเสียงและ
หลักการออกเสียง 
ครอบคลมุถึง 
การออกเสียง
พยัญชนะและสระ 
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้
สอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

English Phonetics English Phonetics and Phonology 

ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก พื้ น ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย 
ของสัทศาสตร์  กลไกการออกเสียง ลักษณะ 
การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ 
การลงเสียงหนักและท านองเสียง 
A study of basic principles and definitions 
of phonetics; mechanisms of speech 
sound production as well as pronunciation 
including English consonants and vowels, 
word stress and intonation 

การศึกษากระบวนการออกสียง และการจัดระบบ
เสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย กลไกการออก
เสียง หลักการออกเสยีง และการพิจารณาสัทลักษณ์
ที่มีความส าคัญต่อระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
Study of pronunciation process and sound 
systems of the English language: 
mechanisms of speech sound production, 
English pronunciation and consideration the 
important features to English pronunciation 
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HEN 203 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  HEN205 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  
 
- ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
และสอดคล้อ 
งกับเนื้อหาที่ใช้
สอน โครงสร้าง
ประโยค” 
ครอบคลมุระดับคำ 
วลี และประโยค
แล้ว 

 Introduction to English Syntax   English Syntax  

 

การศ ึกษาและว ิ เคราะห ์หล ักวากยส ัมพ ันธ์
ภาษาอังกฤษเบื ้องต้น ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยค ตั้งแต่ระดับคำ 
วลี และประโยค โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 
Study of basic principle in English Syntax 
based on Linguistics theory. An analysis  
of English sentence structures including 
words, phrases and sentences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน และความสัมพันธ์ 
ทา ง ไ ว ย าก รณ ์ ขอ งหน ่ ว ยต ่ า งๆ ในประ โ ยค
ภาษาอังกฤษตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
Analysis of basic sentence structures and 
relational grammar in English language 
elements, based on principles of English 
syntax 
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HEN 242 การเขียนอนุเฉท  HEN242 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)  
 
- ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีใช้สอน 
 

 Paragraph Writing   Paragraph Writing  

 

 การศ ึกษาและว ิ เคราะห ์หล ักวากยส ัมพ ันธ์
ภาษาอังกฤษเบื ้องต้น ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยค ตั้งแต่ระดับคำ 
วลี และประโยค โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 
Study of basic principle in English Syntax 
based on Linguistics theory. An analysis  
of English sentence structures including 
words, phrases and sentences. 

 
 
 
 
  

 การศึกษาองค์ประกอบของอนุเฉท ไวยากรณ์  
โครงสร้างประโยค การเชื่อมโยงความ  
การเกาะเกี่ยวความ และเอกภาพ ในการเขียนอนุเฉท
ในรูปแบบต่าง ๆ  
Study of paragraph compositions, grammar, 
sentence structures, cohesion, coherence, 
and unity for writing different types of 
paragraphs 
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HEN404 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 3(3-0-6) -  
 
ตัดรายวิชานี้เพื่อ
เพิ่มรายวิชาใหม่ท่ี
ทันสมัยและเนื้อหา
ครอบคลมุ 

 English Syntax 2  

 

การศึกษาหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่เรียงกันเป็นประโยค 
และหน่วยประชิดในประโยค ศึกษาหน้าท่ี 
และประเภทของประโยคหลักและประโยคแฝง 
หน่วยท่ีใช้แทนและหน่วยท่ีละได้ ลักษณะ 
ของประโยคบอกเล่า คำถาม บังคบั และอุทาน 
การใช้ประโยคที่แสดงความหมายเป็นนัย  
การเรยีงคำในประโยค และการแทรกคำ 
Study of English language as elements in 
sequence; sentence and its constituent 
parts; dependent and independent 
clauses identified by function and types; 
substitutions and ellipsis; features of 
declarative, interrogative, imperative and 
exclamatory sentences, and their 
illocutionary force; word order in 
sentences; clause embedding. 
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HEN361 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) HEN361 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6)  
 Introduction to Translation   Introduction to Translation   
 การศึกษาหลักการแปลเบื้องต้น อภิปรายปัญหา 

ท ี ่พบในการแปลและว ิธ ีแก ้ป ัญหา โดยเน้น 
การฝึกปฏิบัติอย่างมีระบบในการแปลอังกฤษเป็น
ไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษ 
Study of linguistics-based translation 
principles; discussion about translation 
problems and solutions; and systematic 
approaches to practicing transferring 
meanings from English into Thai and Thai 
into English at word, phrase, sentence, 
and paragraph levels 
 
 
 
 
 
 
 

  การศึกษาหลักการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ กลวิธี
การแปล ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา 
ในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ระดับคำ วลี ประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้า 
Study of linguistics-based translation 
principles, strategies, problems, and 
solutions to transferring meanings  
from English into Thai and Thai into English 
at word, phrase, sentence, and paragraph 
levels  

 ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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   HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6)  
    Translation for Specific Purposes   
    การศึกษาลักษณะพิเศษ หลักการแปล กลวิธีการแปล 

ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาในการแปลงานเขียน 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะดา้น จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
Study of features, principles, strategies, 
problems, and solutions to translating 
written texts for specific purposes from 
English into Thai and Thai into English 
 

 เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
เป็นไปตาม
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิก
าร เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2560 
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HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ  3(3-0-6) HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ  3(3-0-6)  
 English in Media   English in Media   
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ 

ลีลาการเขียน ลักษณะสำคัญ   
ในการใช ้คำและร ูปประโยคจากสื ่อส ิ ่ งพ ิมพ์  
อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร โฆษณา บทความออนไลน์ ส ื ่อว ิทยุ  
และโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
Practice of English skills through stylistic 
rules and important features in using 
words and sentence patterns from  
a variety of current media including 
newspapers, online articles, the radio, 
television, and social media 
 
 
 
 
 
 

  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ 
ลีลาการเขียน ลักษณะสำคญั   
ในการใช้คำและรูปประโยคจากสือ่สิ่งพิมพ์ 
อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร โฆษณา บทความออนไลน์ สื่อวิทยุ 
และโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
Practice of English skills through stylistic 
rules and important features in using words 
and sentence patterns from a variety  
of current media including newspapers, 
online articles, radio, television, and  
social media 

 ปรับแก้คำอธิบาย
รายวิชา โดย 
การเพิ่มช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์
ในการศึกษา 



 

 

Ȯ

Ȯ
Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦ
śȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

 

224 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

HEN384 ภาษาอังกฤษในสื่อประสม 3(3-0-6)     
 English in Multimedia      
 การฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นการใช้

สื่อประสมในปัจจุบันการฝึกนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อ
กราฟฟิคสมัยใหม่ และการใช้สื่อเคลื่อนไหว  
Practice of English skills which are 
necessary in current multi-media and a 
practice in presenting by using graphics 
and animated media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัดรายวิชานี้ โดย
นำเอาคำอธิบาย
รายวิชาไปปรับ 
รวมกับวิชา
ภาษาอังกฤษในสื่อ  
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HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5)  

 Preparation for English Proficiency Tests 
การเตรียมเพื่อทดสอบความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับแบบทดสอบซึ่งใช้ 
ในมหาวิทยาลัยนานาชาติและบรษิัทต่าง ๆ  
โดยเน้นองค์ประกอบและลักษณะของแบบทดสอบ 
รวมทั้งข้อแนะนำและวิธีการในการทำแบบทดสอบ
เหล่านั้นอย่างประสบความสำเรจ็ 
Preparation for taking a variety of English 
Proficiency Tests used by international 
universities and companies with emphasis 
on components and features of each test 
as well as guidelines and techniques to 
successfully complete each test 
 
 
 
 
 

  Preparation for English Proficiency Tests 
การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบ ลักษณะต่าง ๆ  
ที่ปรากฏในปัจจุบัน 
Preparation for taking a variety of current 
English proficiency tests 

  
 
ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 3(3-0-6  
 Translation for Careers   Translation for Careers   
 การศึกษาการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการแปลประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ งานด้านกฏหมาย ธุรกิจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  ข ่าว บทค ัดย ่อ และบ ันเท ิงคดี   
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
Study of translation from English into Thai 
and Thai into English, systematic 
approaches to translating different text 
types: legal, business, science and 
technology, news, abstracts, and literary 
texts to meet the demands of the labor 
market 
 
 
 
 
 

  การฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลงานเขียน 
ประเภทต่าง ๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
Practice of applying technology to facilitating 
translation of different text types from 
English into Thai and Thai into English 

 ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6 HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6  
 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
 

 English Phonology   English Phonology  

 ศึกษาความหมายและการรวมระบบเสียงท่ีสัมพันธ์
ก ับโครงสร้างทางวากยสัมพันธ ์ กฎทางเสียง  
เช่น การกลืนเสียงและการเน้นเสียงในระดับคำ 
ลักษณะคำพูดที่มีความหมายและที่ใช้จริง 
A study of definition of phonology and its 
combination of sound system and 
syntactic surface structure; phonological 
rules in assimilation and word stress; 
features in meaningful and authentic 
speech 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

กา รศ ึ กษาการจ ั ด ระบบ เ ส ี ย งภ าษาอ ั งกฤษ  
โดยพ ิจารณาจากส ัทล ักษณ์ของเส ียง และกฎ 
การเปลี่ยนแปลงทางเสียงในระดับคำ 
Study of sound systems of the English 
language based on phonetic features  
and phonological rules at a word level 

 



 

 

Ȯ

Ȯ
Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦ
śȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

 

228 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

HEN407 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6 HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)  
 
-ปรับชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจน และปรับ
รหัสวิชา 

 Introduction to Pragmatics   English Pragmatics  

 ศ ึ ก ษ า ห ล ั ก ว ั จ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ศ า ส ต ร ์ พ ื ้ น ฐ า น 
ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ การบ่งชี้ ความหมายชี้บ่ง
เป็นนัย สภาวะก่อนเกิด วัจนกรรม และโครงสรา้ง
ของบทสนทนา 
A study of basic English pragmatics; 
indication, indication meaning, the 
situation before existence, discourse and 
conversation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ศึกษาหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์พื ้นฐาน การตีความ 
ทางข้อความภาษาอังกฤษจากบริบท และโครงสร้าง
ของบทสนทนา 
Study of basic English pragmatics, 
interpretation of utterrances from contexts 
and conversation structures 
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HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมใน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวัฒนธรรมใน
ภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6)  
 
 
 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
 

 Sociocultural Context of English   Sociocultural Context of English  

 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับอิทธิพลจาก
ความหลากหลายทางส ังคม และว ัฒนธรรม 
ได้แก่ การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม 
ของผู้พูด การแปรของภาษาของผู้พูดท่ีมีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน 
Study of English usage influences from 
various of social and culture; language 
variable from social and language variable 
from difference culture 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับอิทธิพล 
จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  
ได้แก่ ตัวแปรของภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อวิธภาษาต่าง ๆ 
Study of English use influenced by various 
aspects of society and culture: social and 
cultural variables that lead to different 
linguistic varieties 
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   HEN204 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
    English Morphology   

 

 

 
  

ว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบของคำในภาษาอ ังกฤษ  
และระบุท่ีมาและความหมายของคำ 
Analysis of English word formation, elements 
of words, and minimal units of meanings 

 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
ม ี ค ว ามท ั นสมั ย
ครอบคลุมเนื ้อหา
พ ื ้นฐานทางด ้าน
ภาษาศาสตร์ 
 

HEN253 วรรณคดีสำหรับเด็ก                                         3(3-0-6) HEN354   วรรณกรรมเด็กและเยาวชน             3(3-0-6)  
 Children’s Literature                                                             Children’s and Young Adult Literature   

 

การสำรวจและศึกษาวิเคราะห์วรรณคดสีำหรบัเด็ก
ประเภทต่าง ๆ มุ่งเน้นการศึกษาขนบนิยม 
ลักษณะของภาษาที่ใช้ และท่วงทำนองการเขียน 
A general survey and critical study  
of various types of children’s literature 
focusing on the  conventions and  
the aspects of language and style 
  

 
 

 
 

การสำรวจวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทต่าง ๆ 
มุ่งเน้นการศึกษาการนำเสนอภาพแทนของเด็ก 
และเยาวชนจากกลุ่มวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย                
Survey of various types of children’s and 
young adult literature with an emphasis on 
the representations of youths from culturally 
diverse groups      

 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาเนื่องจาก 
เป็นรายวิชา 
ที่มีความยากมาก
ขึ้นเปลี่ยนช่ือวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชาให้ทันสมัย 
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HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6) HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  
 Creative Writing   Creative Writing   
 การศึกษารูปแบบการเขียนเชิงริเริม่สร้างสรรค์ 

และการฝึกปฏิบตัิวิธีการในการเขยีน 
โดยใช้จินตนาการสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งแสดงออกถึงความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
ทั้งนี้รวมทั้งการเขียนคำขวัญ การเขียนบทโฆษณา  
การเขียนเรื่องสั้น และการเขยีนนทิานและคำ
ประพันธ์สำหรับเด็ก 

  การศึกษารูปแบบการเขียนเชิงร ิเร ิ ่มสร้างสรรค์  
แ ล ะ ก า ร ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ว ิ ธ ี ก า ร ใ น ก า ร เ ข ี ย น 
โดยใช้จินตนาการสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           
 

 ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 

 Study in this class features creative writing 
and the practice of techniques of 
imaginative writing through various writinh 
pieces that reflect creative thinking 
including slogans, advertisements, short 
stories, children’s stories and poems 
 
 
 
 
 

  Study of creative writing and practice  
of imaginative writing techniques  
through various types of writing pieces  
that reflect creativity 
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HEN453 การละครตะวันตกเบื้องต้น                                 3(3-0-6) HEN450 การละครตะวันตก                                     3(3-0-6)  
 Introduction to Western Drama   Western Drama   

 

การศึกษาพัฒนาการของละครตะวันตก  
ตั้งแต่สมยักรีกจนถึงสมัยศตวรรษที่ 19   
การอ่านและวเิคราะห์บทละครที่เลือกสรร 
มาเป็นตัวอย่างของแต่ละยุคสมัย  
Development of Western drama from  
the ancient Greek period to the 19the 
century; reading and analysis of selected 
plays from each period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

การศึกษาพัฒนาการของละครตะวันตก  
ตั้งแต่สมยักรีกจนถึงสมัยสตวรรษที่ 20   
การอ่านและวเิคราะห์บทละครที่เลือกสรร 
มาเป็นตัวอย่างของบางยุคสมัย  
Development of Western drama from  
the ancient Greek period to the 20th century; 
reading and analysis of selected plays from 
some periods 

 

เปลี่ยนช่ือวิชา และ
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชา และรหัส
วิชา 



 

 

Ȯ

Ȯ
Ȯ

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦ
śȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬňȮ

 

233 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

HEN454 วรรณคดีอังกฤษ 1                                  33-0-6)     
 English Literature 1      

 

การศ ึกษาว ิว ัฒนาการของวรรณคด ีอ ังกฤษ 
ตั ้งแต ่สมัยแองโกลแซกซอนจนถึง ค.ศ.1660  
งานเขียนชิ้นเอกของนักเขียนคนสำคัญของแต่ละ
ยุคสมัย รวมถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ สังคม 
และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีต่อวรรณคดีในยุคนั้น 
A study of the evolution of English 
literature from the Anglo Saxon Period to 
1 6 6 0  A.D.; distinguished works of major 
writers as well as the influences of history, 
society, and philosophical concepts on  
the literary works of each period 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

ตัดรายวิชานี ้ออก 
เพื ่อปรับเป็นวิชา 
งานเข ียนช ิ ้นเอก 
ในวรรณคดีอังกฤษ 
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HEN455 วรรณคดีอังกฤษ 2  3(3-0-6)     
 English Literature 2      

 

การศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ 
ตั้งแต่ ค.ศ.1660 จนถึงปัจจุบัน งานเขียนช้ินเอก
ของนักเขียนคนสำคัญของยุคสมัย รวมถึงอิทธิพล
ของประวัติศาสตร์ สังคม และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมี
ต่อวรรณคดีในยุคนั้น    
A study of the evolution of English 
literature from the Anglo 1660 A.D. to  
the present; distinguished works of major 
writers well as the influences of history, 
society, and philosophical concepts on 
the literary works of each period 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

ตัดรายวิชานี ้ออก 
เพื ่อปรับเป็นวิชา 
งานเขียนชิ้นเอกใน
วรรณคดีอังกฤษ 
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HEN355 งานเขียนช้ินเอกในวรรณคดีอังกฤษ 

และอเมริกัน     
3(3-0-6)                                 

 
 

  
Masterpieces of English  
and American Literature  

 

 

 

  

การศึกษางานเขียนชิ ้นเอกของนักเขียนคนสำคัญ 
ของแต่ละยุคสมัย รวมถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ 
สังคม และแนวคิดต่าง ๆ ที่มีต่องานเขียนในยุคนั้น 
Study of distinguished works of major writers 
as well as the influences of history, society, 
and philosophical concepts on the literary 
works of each period 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เ ป ็ น ร า ย ว ิ ช า 
ท ี ่ปร ับจาก ว ิชา
วรรณคดีอังกฤษ 1 
วรรณคดีอังกฤษ 2 
และวิชาวรรณคดี
อเมร ิก ัน  1 และ 
อเมริกัน 2 
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HEN456 วรรณคดีอเมริกัน 1 3(3-0-6)     
 American Literature 1      

 

การศึกษาพัฒนาการของวรรณคดอีเมริกัน 
ตั้งแต่สมยัพิวริตันจนถึงสมัยโรแมนติค งานเขียน
ช้ินเอกของนักเขียนอเมริกัน รวมทั้งภูมิหลัง 
ทางประวัติศาสตร์ แนวคดิ สังคม และวัฒนธรรม
ของแต่ละยุคสมัย 
A study of the development of American 
literature beginning with the Puritan 
Settlers to the Romantic Period; major 
American writers and their representative 
works as well as historical, philosophical, 
social, and cultural backgrounds of each 
period   
 
 
 
 
 
   

 

 

ตัดรายวิชานี้เพื่อ
ปรับเป็นรายวิชา
งานเขียนช้ินเอก 
ในวรรณคดี
อเมริกัน 
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HEN457 วรรณคดีอเมริกัน 2                                         3(3-0-6)     
 American Literature 2      

 

รายวิชาบังคับก่อน :  
HEN456  วรรณคดีอเมริกัน 1 
 
การศึกษาพัฒนาการของวรรณคดอีเมริกัน 
ตั้งแต่ ค.ศ.1865 จนถึงปัจจุบัน งานเขียนช้ินเอก
ของนักเขียนอเมริกัน รวมทั้งภูมหิลังทาง
ประวัติศาสตร์ แนวคิด สังคม และวัฒนธรรม 
ของแต่ละยุคสมัย 
 
A study of the development of American 
literature from 1865 A.D. to the present; 
major American writers and their 
representative works as well as historical, 
philosophical, social, and cultural 
backgrounds of each period 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

ตัดรายวิชานี ้ เพื่อ
ปร ับเป็นรายวิชา
งานเขียนชิ้นเอกใน
วรรณคดีอเมริกัน 
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HEN355 งานเขียนช้ินเอก 

ในวรรณคดีอเมริกัน 
3(3-0-6)  

    Masterpieces of American Literature   

 

 

 

 การศึกษางานเขียนช้ินเอกของนักเขียนอเมริกัน 
รวมทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แนวคิด สังคม  
และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่องานเขียน 
ในแต่ละยุคสมยั 
Study of major American writers’ 
representative works as well as historical, 
philosophical, social, and cultural 
backgrounds of each period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นรายวิชาที่ปรับ
จากรายวิชา
วรรณคดีอเมริกัน1 
และรายวิชา
วรรณคดีอเมริกัน2 
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MGM202 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  3(3-0-6)     

 

Small Business Management 
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจ
ขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การ   
การปฏิบัติงาน การเริม่ต้นประกอบธุรกิจขนาด
ย่อม การลงทุน เงินทุนการควบคมุการบรหิาร 
การติดต่อประสานงานในวงการธรุกิจ และ
ความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหนว่ยงานรัฐบาล  
การประเมินผลการดำเนินการธุรกจิขนาดย่อม 

  

 

 

 
 
ตัดรายวิชานี้ 
เพื่อให้เป็นไป 
โครงสร้างแผนการ
เรียนตามประกาศ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2560 
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HTH105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)     
 Writing for Communication      

 

การลำดับความคดิ การวางโครงเรือ่ง การเขียนย่อ
หน้า การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียน
จดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ  
การเขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน 

  

 

 

ตัดรายวิชานี้ 
เพื่อให้เป็นไป
โครงสร้างแผนการ
เรียนตามประกาศ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 พ.ศ. 2560 
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กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก) 
HEN180 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูส้ำหรับ

ศตวรรษที่ 21      
3(2-2-5)     

 English for 21st Century Skill Development 
การศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะของกลไกในการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพในด้านตา่ง ๆ ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสืบค้นข้อมลูผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การเรยีนภาษาอังกฤษผ่านนวัตกรรมการเรียนรู ้
A study of English as a mechanism in 
enhance essential knowledge for 
improving various capacities through 
information technology such as using 
English in searching information with 
innovation in learning   
 
 
 
 

    ตัดรายวิชานี้ 
เนื่องจากได ้
สอดแทรการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการเรียน 
การสอนรายวิชา 
ต่าง ๆ แล้ว และมี
การให้ผู้เรียนสร้าง
นวัตกรรมหรือ
ผลิตผลในรายวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสตูร
อยู่แล้ว 
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HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6)  
 English in Tourism Business   English in Tourism Business   

 

การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ 
เน้นการท่องเที่ยวในสถานท่ี 
เชิงประวัติศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การจัดการการเดินทาง 
Use of English in tourism industry, 
domestic and international including an 
opportunity to learn and use vocabulary 
and expressions needed in the tourism 
industry 
 
 
 
 
 
 
 
   

การใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เน้น
การท่องเที่ยวในสถานท่ี 
เชิงประวัติศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การจัดการการเดินทาง 
Use of English in domestic tourism industry, 
particularly in historical sites; use of English 
for international tourism, travelling, and 
travel management 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชา 
ให้ชัดเจนขึ้น 
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HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 
และงานสำนักงาน 1  

3(3-0-6) HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 
และงานสำนักงาน 1  

3(3-0-6)  

 
English for Secretary  
and Office Work 1   

English for Secretary  
and Office Work 1  

 

 

การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ข้อความที่เป็นภาษา
พูดและภาษาเขียนที่ใช้สำหรับงานสำนักงานท่ัวไป 
โดยเน้นทักษะทั้งสี่ และความเข้าใจในการกล่าว
และเขียนรายงาน 
 Study and practice in using texts 
representing both spoken and written 
languages related to general office work 
with emphasis on all skills and 
comprehension in reporting, both orally 
and in writing 
 
 
 
 
 
   

การศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษท้ังภาษา
พูดและภาษาเขียนสำหรบังานสำนักงานท่ัวไป  
โดยเน้นทักษะทั้งสี่ และความเข้าใจในการกล่าว 
และเขียนรายงาน 
Study and practice of using texts 
representing both spoken and written English 
for general office work with emphasis on the 
four skills and comprehension in producing, 
both oral and written reports 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชา 
ให้ชัดเจนขึ้น 
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HEN305 อรรถศาสตร ์ 3(3-0-6) HEN305 อรรถศาสตร ์ 3(3-0-6)  
 
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
มีความทันสมัย 
ครอบคลมุและ
ชัดเจน แทน
รายวิชา HEN306 
 

 Semantics   Semantics  

 

 ศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษาศาสตร์  
การให้ความหมายคำ ประโยค ความสัมพันธ์ 
ด้านความหมาย ระหว่างประโยค ความหมายจาก
แนวคิด หรือการตีความจากเนื้อหา หรือ 
การที่อนุเฉทหรือบทความที่มผีลตอ่การให้
ความหมาย การให้ความหมายแบบมีนัยแฝง  
เพื่อกำหนดสิ่งที่ภาษาบอก การให้ความหมาย 
และการใช้คำศัพท์ รวมทั้งการใช้แนวคิด 
ในเรื่องการคาดการณ ์
A study of Linguistic phenomenon: word 
meaning, sentence meaning, relations  
of meaning between sentences; 
conceptual meaning or sense; thematic 
meaning or how paragraph and essay 
organization and affect meaning; 
connotative scanning to determine what 
language suggests; semantics and the 
lexicon; the concept of presupposition  

 
 
 
 

การศ ึ กษาระบบความหมาย ความส ั มพ ั นธ์  
ทางความหมายในระด ับคำ  วล ี และประโยค  
และการวิเคราะห์ความหมายของคำจากบริบท 
Study of Semantic systems at word, phrase, 
and sentence level; analysis of meanings 
based on contexts 

 



 

 

Ȯ
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HEN352 ภูมิหลังวรรณคดตีะวันตก 3(3-0-6)                                  HEN352 ภูมิหลังวรรณคดตีะวันตก    3(3-0-6)                                   
 Background of Western Literature   Background of Western Literature   

 

การศึกษาเทวตำนานกรีก-โรมันและคัมภีรไ์บเบลิ 
การวิเคราะห์ ประเพณีนยิมที่มีอิทธิพลต่อ
วรรณคดีตะวันตก    
A study of classical Greek-Roman 
Mythology and the Bible; analysis of their 
traditions and conventions influential to  
Western Culture   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การศึกษาเรื่องราวในเทวตำนาน 
กรีก-โรมันและคมัภรี์ไบเบลิ  
ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจวรรณคดีตะวันตก     
Study of classical Greek-Roman Mythology 
and the Bible in terms of their influence on 
understanding Western literature. 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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HEN353 กวีนิพนธ์เบื้องต้น 3(3-0-6)                                                 HEN357 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6)                                                  
 Introduction to Poetry     Poetry   

 

การศึกษากวีนิพนธ์รูปแบบ 
ต่าง ๆ คือ ลำนำนิทาน บทร้อยกรอง สรรเสริญ 
คีตกานท์ บทร้อยกรองกำสรด และซอนเนต  
การใช้ภาษา ภาพพจน์ การวิจักษแ์ละวิเคราะห์บท
กวีนิพนธ์ท่ีเลือกสรรมาเป็นตัวอย่าง 
A study of the different genres of poetry: 
ballad, ode, lyric,  
elegy, and sonnet with emphasis on 
figurative languages, appreciation, and 
analysis pf selected works 
 
 
 
 
 
 
 
   

การศึกษากวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ คือ ลำนำนิทาน 
บทร้อยกรอง สรรเสริญ คตีกานท์ บทร้อยกรอง
กำสรด และซอนเนต การใช้ภาษา ภาพพจน์  
การวิจักษ์และวเิคราะห์บทกวีนิพนธ์ท่ีเลือกสรร 
มาเป็นตัวอย่าง 
Study of the different genres of poetry: 
ballad, ode, lyric, elegy, and sonnet  
with emphasis on figurative languages, 
appreciation, and analysis pf selected works 

 

ปร ับช ื ่อรายว ิชา
และรหัสวิชา 
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HEN380 โครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ     3(2-2-5)     

 

Project in Professional English                                               
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน 
การทำโครงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การเตรยีมความพร้อม  
การสำรวจปัญหาและอุปสรรค 
ที่พบจากการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านธุรกิจ 
สำนักงาน หรืออุตสาหกรรมบริการ การหา
แหล่งข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัทำ
โครงงาน การกำหนดหัวข้อท่ีจะทำเป็นโครงงาน
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาศกัยภาพ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน  
โดยการบรรยาย การจัดทำโครงงาน  
การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
   

 

 

 
 
ต ั ด ร า ย ว ิ ช า นี้  
เนื ่องจากรายวิชา
การศ ึกษาอ ิสระ  
มีความเหมาะสม
มากกว่า 
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HEN381 สัมมนาโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ   3(2-2-5)     
 Seminar Project in Professional English      

 

การพ ัฒนาศ ั กยภาพการ ใช ้ ภ าษาอ ั งกฤษ 
ผ ่ านการส ัมมนาในห ั วข ้ อท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งกั บ 
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ต่าง ๆ หาแนวทางพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง  
ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบ ัต ิงาน  
การรวบรวมข ้อม ูลเพ ิ ่มเต ิมผ ่านการส ังเกต 
สัมภาษณ์ และเชิญผู้ปฏิบัติงานจริงในสายงานที่
สนใจมาแลกเปล ี ่ ยนความร ู ้  และถ ่ ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง การบูรณาการ
ความร ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บจากรายว ิ ช าต ่ า ง  ๆ  และ
ประสบการณ์การทำงานในการอภิปราย วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสังเคราะห์แนวทางที่เป็นรูปธรรม
สำหรับปรับปรุงและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
ในสายอาชีพต่าง ๆ 
 
 
 
   

 

 

ต ั ด ร า ย ว ิ ช า นี้  
เนื ่องจากรายวิชา
การศึกษาอิสระ มี
ค ว าม เหมาะสม
มากกว่า 
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HEN382  ภาษาอังกฤษในสื่อ  3(3-0-6) HEN382  ภาษาอังกฤษในสื่อ  3(3-0-6)  
 English in Media   English in Media   

 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ 
ลีลาการเขียน ลักษณะสำคญั   
ในการใช้คำและรูปประโยคจากสือ่สิ่งพิมพ์ 
อันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร โฆษณา บทความออนไลน์ สื่อวิทยุ 
และโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
Practice of English skills through stylistic 
rules and important features in using 
words and sentence patterns from a 
variety of current media including 
newspapers, online articles, radio, 
television, and social media 
 
 
 
 
   

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ 
ลีลาการเขียน ลักษณะสำคญั ในการใช้คำ 
และรูปประโยคจากสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลาย 
ในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร โฆษณา 
บทความออนไลน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อสังคม
ออนไลน ์
Practice of English skills through stylistic 
rules and important features in using words 
and sentence patterns from a variety of 
current media including newspapers, online 
articles, radio, television, and social media 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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HEN427 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)     
 English Discussion and Debate      

 

การศึกษาการพูดในทีส่าธารณะในระดับสูง 
ในงานอาชีพต่าง ๆ  โดยเน้นความคล่องแคล่ว 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 
และการโต้วาที 
Study of advanced level of public speaing 
in careers with emphasis on fluency in 
English usage for discussion and debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

ตัดรายวิชานี้ 
เนื่องจากใน
ปัจจุบันการโต้วาที 
นั้น เป็นทักษะที่
จำเป็นน้อยลง 
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HEN434 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคิดเห็น 
และเจตคต ิ

3(3-0-6)     

 Reading for Opinions and Attitudes      

 

การศึกษาและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ แยกแยะ
ความคิดเห็นและทัศนคติของนักเขียน 
ซึ่งเขียนบทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความ
หนังสือพิมพ์ บทโฆษณา บทบรรณาธิการ  
บทวิจารณ์ ท้ังนี้บทความเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึง
ลีลาซึ่งแสดงออกถึงทัศนคติและความคิดเห็น 
ของนักเขียน 
Study of critical reading for analysing 
opinions and attitudes of authors in 
articles such as newspaper articles, 
editorials, critiques which express attitudes 
and opinions of authors 
 
 
 
   

 

 

ตัดรายวิชานี้ 
เนื่องจากมี 
การสอดแทรก 
การอ่านเพื่อคิด
วิเคราะห์ ใน
รายวิชาการอ่าน 
อื่น ๆ อยู่แล้ว 
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HEN452 ร้อยแก้วเบื้องต้น 3(3-0-6) HEN451 ร้อยแก้ว                                       3(3-0-6)                                                   
 Introduction to Prose   Prose   

 

การศึกษางานเขียนร้อยแก้วทั้งในส่วนของเนื้อหา 
รูปแบบ และท่วงทำนองเขียน  การอ่านงานเขียน
บางตอนจากนวนิยายเรื่องเอก สุนทรพจน์  
ความเรยีง และงานเขียนท่ีไม่ใช่เรือ่งแต่ง 
 
A study of prose in content, form, and 
style through extracts from major novels, 
speeches, essays, and other  
nonfiction writings 
 
 
 
 
 
 
 
   

การศึกษางานเขียนร้อยแก้วทั้งในส่วนของเนื้อหา 
รูปแบบ และท่วงทำนองเขียน  การอ่านงานเขียน 
บางตอนจากนวนิยายเรื่องเอก สุนทรพจน์  
ความเรยีง และงานเขียนท่ีไม่ใช่เรือ่งแต่ง 
 
Study of prose in terms of content, forms, 
and styles through  extracts from major 
novels, speeches, essays, and other 
nonfiction writings 

 

ปร ับช ื ่อรายว ิชา 
และรหัสวิชา 
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HEN459   วรรณกรรมเอเชีย                                     3(3-0-6) HEN356 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6)  
 Selected Asian Literary Works   World Literature    

 

การศึกษาวรรณกรรมเอเชียช้ินเอกฉบับแปล 
เป็นภาษาอังกฤษ เน้นการศึกษาตวับทและภูมหิลัง
ทางวัฒนธรรม  
Major works of Asian literature translated 
into English with  
emphasis on literary appreciation and 
cultural background     

  

การศึกษาวรรณกรรมช้ินเอก 
ของโลกท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
เน้นการศึกษาลักษณะทีโ่ดดเด่นของตัววรรณกรรม 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และบริบททางสังคม 
ที่เกี่ยวข้อง 
Study of representative works of world 
literature written in or translated to English, 
their distinguished characteristics, cultural  
background, and social contexts 
 
 
 
 
 
 
 
  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา รวมถงึ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและ
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับระดับ
ความยากของ
รายวิชา 
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HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมยั 
ในสถานการณ์หลากหลาย 

3(3-0-6) HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมยัในบริบทหลากหลาย 3(3-0-6)  

 Varieties in Contemporary English   Varieties in Contemporary English   
 การศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  

การเปรยีบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน 
ในระหว่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
และประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาแม่ โดยพิจารณาถึง 
ความเป็นทางการและความไมเ่ปน็ทางการ 
ในภาษาพูด โดยเน้นการใช้ภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ภาษาตลาด ภาษาของสามัญชนในท้องถนน  
ภาษาเฉพาะของคนในอาชีพหน่ึง ๆ ภาษา 
ที่ใช้เฉพาะในการสนทนา และภาษาท่ีเป็นสำนวน
ซึ่งสามารถพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเปน็วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และทางโทรทัศน์และภาพยนตร ์
Study of daily life English, comparing and 
contrasting spoken and written English 
between English and non-English speaking 
countries regarding formality and 
informality in speech with emphasis on 

  การศึกษาเปรยีบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน
ระหว่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม ่
และประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาแม่ โดยเน้นภาษาท่ีใช้
เฉพาะในการสนทนาและภาษาที่เป็นสำนวน 
ซึ่งสามารถพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เปน็วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์  
และสื่อสังคมออนไลน ์
Comparison and contrast of everyday English 
between English and non-English speaking 
countries with emphasis on colloquial 
phrases and local idioms found in 
contemporary mass media magazines, 
newspapers, television, movies, and social 
media 

 ปรับช ื ่อว ิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัย 
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regional word usages, slang, street 
language, jargon, colloquial phrases, and 
local idioms found in contemporary mass 
media magazines, newspapersm television 
and movies 
 

HEN498 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6) HEN498 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6)  
 Independent Studies   Independent Studies   

 

การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขยีนรายงาน 
การวิจัย และการฝึกทักษะในการเขียน รวมทั้ง 
การตั้งเลือกข้องานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย  
การสรุปย่อข้อมูลทีไ่ด้รบัจากการอา่นหนังสือ 
จากบทความ จากวารสาร และจากหนังสือพิมพ์ 
การค้นคว้าหาข้อมลูจากการสัมภาษณ์ และ 
การแจกแบบสอบถาม การเสนอผลงานการวิจัย 
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
Study of basic research principles and 
skills including formulating a research 
topic, drafting a research proposal, 
summarizing information from textbooks,   

การศึกษาหลักเบื้องต้นของการเขยีนรายงานการวจิัย 
และการฝึกทักษะในการเขียน รวมทั้งการตั้งหัวข้อ
งานวิจัย การร่างโครงร่างวิจัย การสรุปย่อข้อมูล 
ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือจากบทความ จากวารสาร 
และจากหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูล 
จากการสมัภาษณ์ และการแจกแบบสอบถาม  
การเสนอผลงานการวิจัยทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
Study of basic research principles and skills 
including formulating a research topic, 
drafting a research proposal, summarizing 
information from textbooks, journals,  

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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journals, magazines and newspapers, 
collecting data from interviews and 
questionnaires and presentating research 
findings individually or in groups. 
 

magazines and newspapers, collecting data 
from interviews and questionnaires and 
presentating research findings individually or 
in groups 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
2(90) HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)  

 

 
Preparation for Professional Experience 
in English    

Preparation for Professional Experience 
in English  

 

 

การฝึกในสถานการณ์จำลองโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับองค์กรของรัฐบาลและเอกชน  ในรูปของ
ภาษาเขียนและภาษาพูด 
Simulated practice of using English in 
either government or the private sector 
where English is used, in written or spoken 
form to communicate with non-Thai 
speakers. 
 
   

การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นต่อการทำงาน 
และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร 
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
Preparation of needed skills for working in 
government, state enterprise and private 
sector settings where English is used. 

 

ปรับคำอธบิาย
รายวิชา 
ให้ชัดเจนขึ้น 
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HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                    5(450)            HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ                    5(450)             
 Professional Experience in English   Professional Experience in English   

 

รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในสำนักงานของรัฐบาลและสำนักงานของเอกชน 
ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการติดต่อ 
โดยการสนทนาและโดยการเขียน 
กับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย 
Actual practice of using English in 
government offices and/or the private 
sector where English is used and where 
there is personal or written contact with 
non-Thai speakers. 
 
 
 
   

รายวิชาบังคับก่อน : HEN472 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ
และเอกชน  
Practice of using English and needed skills 
for working in government, private and  
state enterprise sectors where English  
is used 

 

 
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย
รายวิชาให้ชัดเจน 
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HEN476 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะ 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
2(90)             

 
 

  
Special Project for Professional Skill 
Development   

 

 

 

  

การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยการอบรม หรือสัมมนา รวมทัง้ ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเองและมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น 
สำหรับการประกอบอาชีพในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภาษาและการสื่อสาร  

เพิ่มรายวิชานี้  
ในกรณีที่เกิดเหตุ
อันไม่สามารถออก
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ 

 

 

  

Preparation in Professional Experience  
by trainings, seminars, and self-study  
with emphasis on developing essential skills 
in professions which related to English  
or Communication  
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HEN477 โครงการพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 
Projects for Specific Purposes  
in Professional Skill Development 
การอบรม หรือสัมมนาหัวข้อพิเศษตามความสนใจ
ของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง ศึกษาค้นคว้า 
องค์ความรู้ด้วยตนเองและจัดทำโครงงานในประเด็น
ที่ตนเองสนใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภาษาและการสื่อสาร 
Trainings, seminars, for specific purposes 
according to students’ interest on 
developing essential skills in professions , 
and self-study projects in specific purposes 
with emphasis on developing essential skills 
in professions which related to English or 
Communication 

5(450)                           
 
 
 
 
เพิ่มรายวิชานี้ ใน
กรณีที่เกดิเหตุอัน
ไม่สามารถออกฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพได้ 
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4. เปรียบเทียบอ่ืน ๆ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
วัตถุประสงค์ (หมวดที่ 2) 
      1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรมและจริยธรรม 
      1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความรูแ้ละทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารระดับสากลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
      1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 
      1.3.4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      1.3.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอข้อมลูได้
อย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ (หมวดที่ 2) 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ยอมรับ

และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขในโลกยุคปัจจุบัน 

1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และการแปล ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ได้ 

 1.3.4 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 1.3.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอขอ้มูลได้
อย่างเหมาะสม 

 

ปรับข้อความให้ชัดเจน 



151 
 

ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĶŅĝĳńĢĺœĸĵŀĸĚĔĶĦśȮŒĬıĶŃĭĶĴĶŅĝŌĮĩńĴĳśȮěńĚľĺńħĮĪŋĴīŅĬň 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ระบุความเสี่ยง 
 

 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9  

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 

1.ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F นักศึกษามีทักษะแรกเริ่มเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

F นักศึกษาขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ 

F ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  โรคระบาด 

2.การพัฒนาตำแหน่งวิชาการของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอน 

F  อาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
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ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 

(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน - นักศึกษามีทักษะแรกเริ่มเข้าศึกษาไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

-  น ั ก ศ ึ ก ษ า ข า ด ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ริ่ ม

สร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

- ความพร้อมด้านสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

5 2 10 ความเสี่ยงสูง 

 
โรคระบาด 3 3 9 ความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

ความเส ี ่ยงการพัฒนาอาจารย์

ประจำหล ักส ูตรและอาจารย์

ผู้สอน 

- อาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

     หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

 

ลำดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม 

ที่ควรจะมี 

(2) 

การ

ควบคุมท่ี 

มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี

อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการ

ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย

เหตุ 

(6) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน - นักศึกษามีทักษะแรกเริ่ม

เข้าศึกษาไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา  
 

 
 

 

….ยอมรับ 

ควบคุม 

....ถ่ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

- นักศึกษาขาดความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และความ

เป็นผู้นำ 

1. ส่งเสริมทักษะ ความคิดริเริม่

สร้างสรรคแ์ละภาวะผู้นำโดยการ

มอบหมายให้นักศึกษาได้มีส่วน

ร่วมในโครงการต่าง ๆ ของ

สาขาวิชา  

  

ยอมรับ 

.....ควบคุม 

....ถ่ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

- ความพร้อมด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ทำการเสนอแผนงบประมาณ

เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  

….ยอมรับ 

ควบคุม 

....ถ่ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 
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ลำดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม 

ที่ควรจะมี 

(2) 

การ

ควบคุมท่ี 

มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี

อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 

 (4) 

วิธีจัดการ

ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย

เหตุ 

(6) 

 

- โรคระบาด 1. ออกแบบการเรียนการสอน

ในลักษณะที่เอ้ือต่อการสอน

ออนไลน์ในกรณีเกิดโรคระบาด 
  

….ยอมรับ 

ควบคุม 

....ถ่ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ไม่มีตำแหน่งทาง

วิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์ขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการและเปิดโอกาสให้

อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง 

 X 

….ยอมรับ 

ควบคุม 

....ถ่ายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

 

 หมายเหตุ   ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ X หมายถึง ไม่มี  
                               ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณX์  ไม่ไดผ้ลตามที่คาดหมาย 
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แผนการดำเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม/ด้านของเรื่องท่ีประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

(3) 

การ

จัดการ

ความ

เสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 

(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- นักศึกษามีทักษะแรกเริ่มเข้า

ศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ ัดก ิจกรรมเตร ี ยม

ความพร ้ อมก ่ อนเข้ า

ศึกษา 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1. นักศึกษายังมีทักษะ

พ้ืนฐานไม่มากพอ 

จ ัดก ิจกรรมเสร ิมท ักษะ

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

หลักสูตร ฯ 

- นักศึกษาขาดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ 

1. ส่งเสริมทักษะ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และความเป็นผู้นำ โดย

การให้นักศึกษาได้มี่วน

ร่วมในโครงการต่าง ๆ 

ของสาขาวิชา 

ความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

ยอมรับ 1. นักศึกษายังมีทักษะ

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และความ

เป็นผู้นำน้อย 

ออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และ

มีโอกาสได้ใช ้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ

มากขึ้น 

หลักสูตร ฯ 
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม/ด้านของเรื่องท่ีประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

(3) 

การ

จัดการ

ความ

เสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 

(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

- อาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 1.ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ขอตำแหน่ง

ทางวิชาการตาม

กำหนดเวลา 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม 1.อาจารย์ยังไม่ทำ

ผลงานวิชาการ 

สนับสนุนให้อาจารย์เข ้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตร ฯ 

 
      ผู้รายงาน นางสาวบุษบา แฝงสาเคน 

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วันที่ 1  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ญ 

สัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอน กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
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ĨŅĶŅĚŐĽħĚėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚĶŃľĺŗŅĚĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮȮ

ĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮȮı,Ļ,Ȯ0343Ȯ

ĔńĭȮȮ

ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ

Ȯ
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ĨŅĶŅĚŐĽħĚėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚĶŃľĺŗŅĚĶŅĵĺŇĝŅŒĬľĸńĔĽŌĨĶĻŇĸĮĻŅĽĨĶĭńĦĤŇĨȮȮ

ĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮ

ľĸńĔĽŌĨĶĮĶńĭĮĶŋĚȮȮı,Ļ,Ȯ0343Ȯ

ĔńĭȮȮ

ĴŅĨĶģŅĬėŋĦĺŋĥŇĶŃħńĭĮĶŇĠĠŅĨĶňȮĽŅĕŅĺŇĝŅĳŅļŅŀńĚĔķļȮı,Ļ,Ȯ034.Ȯ

Ȯ

ชื่อวิชา ėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚȮ

ĔńĭŀĚėśėĺŅĴĶŌŘŒĬȮĴėŀ,/ 
1. HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1  

Current English Grammar 1 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

2. HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 
Current English Grammar 2 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

3. HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
Basic English Listening and Speaking  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

4. HEN123 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารสากล 
English Listening and Speaking in 
International Communication 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

5. HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Basic English Reading  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

6. HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 
Intermediate English Reading 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

7. HEN140 การเขียนตามรูปแบบ 
Controlled and Formulaic Writing  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

8. HEN230 การอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 
Upper-intermediate English Reading 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

9. HEN242 การเขียนอนุเฉท  
Paragraph Writing 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 
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ชื่อวิชา ความสอดคล้อง 
กับองค์ความรู้ใน มคอ.1 

10. HEN341 การเขียนความเรียง 
Essay Writing 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

11. HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

12. HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ทักษะภาษา 

13. HEN200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Linguistics 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ภาษาศาสตร์ 

14. HEN206 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ  
English Phonetics and Phonology 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ภาษาศาสตร์ 

15. HEN204 วิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ 
English Morphology 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ภาษาศาสตร์ 

16. HEN205 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 
English Syntax 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ภาษาศาสตร์ 

17. HEN351 วรรณคดีเบื้องต้น  
Introduction to Literature 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
วรรณคดี 

18. HEN354
i.
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
Children’s and Young Adult 
Literature  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
วรรณคดี 

19. HEN355 งานเขียนชิ้นเอกในวรรณคดีอังกฤษและ
อเมริกัน       
Masterpieces of English and 
American Literature 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
วรรณคดี 

20. HEN356 วรรณกรรมโลก      
World Literature 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
วรรณคดี 

21. HEN361 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาการแปล 
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ชื่อวิชา ėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚȮ

ĔńĭŀĚėśėĺŅĴĶŌŘŒĬȮĴėŀ,/ 
22. HEN362 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Translation for Specific Purposes 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาการแปล 

23. HEN462 การแปลเพื่ออาชีพ 
Translation for Careers 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาการแปล 

24. HEN181 ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  
Introduction to Business English 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

25. HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 
English for Presentation 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

26. HEN271 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 
Skill Development through English 
Camp 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

27. HEN280 ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
Practical English in Hotel Work 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

28. HEN281 ภาษาอังกฤษในงานบริการ   
English in Hospitality Work 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

29. HEN282 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

30. HEN284 ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 
English in Tourism Business  

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

31. HEN287 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
1 
English for Marketing and Banking 1 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

32. HEN293 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงาน
สำนักงาน 1 
English for Secretary and Office Work 
1 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 
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ชื่อวิชา ėĺŅĴĽŀħėĸŘŀĚȮ

ĔńĭŀĚėśėĺŅĴĶŌŘŒĬȮĴėŀ,/ 
33. HEN305 อรรถศาสตร์ 

Semantics 
หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

34. HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 
Upper-Intermediate English Listening 
and Speaking  

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

35. HEN326 ภาษาพูดทางธุรกิจ 
Spoken English in Business Situations 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

36. HEN352 ภูมิหลังวรรณคดีตะวันตก 
Background of Western Literature 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

37. HEN357 กวีนิพนธ์ 
Poetry 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

38. HEN358 วรรณกรรมกับสังคม  
Literature and Society 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอกȮ

39. HEN382 ภาษาอังกฤษในสื่อ  
English in Media 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

40. HEN387 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง 
English Learning through Plays 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

41. HEN388 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
2  
English for Marketing and Banking 2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

42. HEN389 พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
Social and Cultural Background of  
Native English-Speaking Countries 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 
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ชื่อวิชา ความสอดคลอ้ง 
กับองค์ความรูใ้น มคอ.1 

43. HEN392 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของ
อาเซียน 
English for Communication in ASEAN 
Contexts 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

44. HEN394 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงาน
สำนักงาน 2 
English for Secretary  
and Office Work 2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

45. HEN405 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
English Pragmatics  

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

46. HEN406 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 
English Phonology 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

47. HEN408 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมและ
วัฒนธรรม 
ในภาษาอังกฤษ  
Sociocultural Context of English  

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

48. HEN413 การเตรียมเพ่ือสอบวัดความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ  
Preparation for English Proficiency 
Tests 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

49. HEN426 ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
English in Ceremonies and Events 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

50. HEN450 การละครตะวันตก 
Western Drama 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

51. HEN451 ร้อยแก้ว 
Prose 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 



290 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

    

ชื่อวิชา ความสอดคลอ้ง 
กับองค์ความรูใ้น มคอ.1 

52. HEN458 วรรณกรรมของเช็กสเปียร์ 
Shakespeare’s Literary Works 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

53. HEN496 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัฒนธรรมไทยศึกษา 
English for Thai Cultural Studies 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

54. HEN497 ภาษาอังกฤษร่วมสมัยในบริบทหลากหลาย 
Varieties in Contemporary English 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

55. HEN498 การศึกษาอิสระ 
Independent Studies 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

56. HEN499 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ 
Study Visit in English Speaking 
Countries 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเอก 

57. HEN474 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 
Preparation for Cooperative 
Education in English 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

58. HEN475 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 
Cooperative Education in English 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

59. HEN472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 
Preparation for Professional 
Experience in English 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

60. HEN476  โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะในการฝึก
ประสบการณ์  
 วิชาชีพ 
 Special Project for Professional Skill 
Development      

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ชื่อวิชา ความสอดคลอ้ง 
กับองค์ความรูใ้น มคอ.1 

61. HEN473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  
Professional Experience in English 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

62. HEN477 โครงการพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะใน
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
Projects for Specific Purposes in 
Professional Skill Development 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาคผนวก ฐ  
อาจารยผ์ูส้อน 
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ปีที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห)์ 

2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวมุกริน  

วิโรจน์ชูฉัตร 
อาจารย ์ Ph.D. (Langauge, 

Literacy, and Culture) 

University of 
Massachuasetts 
Amherst 

2563 12 12 12 12 

   อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทยีบ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2538 
 

    

   ศศ.บ.(ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2533 
 

    

   Cert.in Language 
Testing 

RELC, 
Singapore 

2543     

2. Mr. Daniel  
Guay 

อาจารย ์
 

M.B.A. (Business) 
 
 
 
B.Sc. (Kinesiology) 

University of 
Ottawa, 
Ottawa, 
Canada 
University of 
Ottawa, 
Ottawa, 
Canada 

2535 
 
 
 

2530 

12 12 12 12 

3. Mr. Michael R. 
Hellauer 

อาจารย ์ B.A. (Government 
International Politics) 

George 
Mason 
University, 
Fairfax, U.S.A 

2550 12 12 12 12 

4. Mr. John 
Foose 

อาจารย ์ B.Sc. (Business) University of 
Phoenix, 
Phoenix, 
U.S.A. 

2542 12 12 12 12 

5. Mr.Sheldon 
Spencer 
Daniels 

อาจารย ์ B.Sc (Physics) Eastern  
 

-CELTA 

Washington 
University 

2547 
 

2559 

12 12 12 12 

 




