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อาจารย์ กฤติพงศ์ เดชส่ งจรัส
การศึกษา
-

ปริ ญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

-

ปริ ญญาโท การบริ หารจัดการสาธารณะสาหรับผู้บริ หาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C.USA. Certified Case Research
& Writing from Pepperdine University Malibu, California .USA

-

ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ”
รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบัน
-

Training Consultant
นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบตั ิ สานักผู้ตรวจราชการประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี
วิทยากรประจาหลักสูตรการฝึ กอบรมนักบริ หารระดับต้ น, ระดับกลาง, ระดับชานาญการ โดยความร่ วมมือ
ระหว่างกรมสรรพากรกับสานักส่งเสริ มและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตหาดใหญ่
ผู้จดั การโครงการพัฒนานักบริ หารยุคใหม่ สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริ มความมัน่ คงด้ านรายได้ แก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอิสระ สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาด้ านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้จัดการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ที่ปรึกษาโครงการแปลงค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์พิเศษระดับปริ ญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิโรฒ
ช่วยงานผู้อานวยการ สานักส่งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้ า
ที่ปรึกษาโครงการทบทวนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาโครงการจัดทายุทธศาสตร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่ และประชาสัมพัน ธ์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คณะอนุกรรมการวุฒิสภา-ประชาสังคม สานักเลขาธิการรัฐสภา
ที่ปรึกษาด้ านการแปลงค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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คณะที่ปรึ กษาด้ านการบูรณาการยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการพั ฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ที่ปรึกษาและวิทยากรประจาหลักสูตร “นักบริ หารพลังงานระดับสูง” กระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษาด้ านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
คณะที่ปรึกษาด้ านการจัดทามาตรฐานการบริ การ บริ ษัท Siam Future Development จากัด
ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เทศบาลตาบลเพ จังหวัดระยอง
ที่ปรึกษาด้ านการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ที่ ป รึ ก ษาด้ านการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น เพื่ อ การป้ องกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ ส านั ก งา น
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ที่ปรึกษาการประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื ้นฐาน (Certified FL) กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ที่ปรึกษาด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ที่ปรึกษาด้ านการแปลงค่านิยมองค์กรสูก่ ารปฏิบตั ิ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค

ด้ านวิทยากร
(ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์ กรอิสระ) อาทิเช่ น
 MK Restaurant– ความจงรักภักดีต่อองค์ กร (20 รุ่ น) / การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
 สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ – เทคนิคการนาเสนอโครงการ,การสร้ างทีมงานพลังทวีประโยชน์
 สมาคมเครื่องนุ่งห่ มไทย – เทคนิคการสรุ ปประเด็นและนาเสนอ
 บริ ษัท ฮอนด้ าไทยแมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด (มหาชน) – คุณธรรมและจริ ยธรรมผู้บริ หาร (20 รุ่น / 2556 - 2557)
 บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล จากัด (มหาชน) – Being a Great Role Model (2556)
 บริ ษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) – การแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ (10 รุ่น / 2556)
 ธนาคารกรุงเทพ – เทคนิคการบริ หารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (6 รุ่น / 2556 - 2557)
 การสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (Self-Motivation) – บ.วนชัย กรุ๊ป จากัด (5 รุ่น / 2556)
 ค่ายพักแรม สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ – ผู้นาเยาชน


โฟร์ โมสต์ – การสร้ างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) /ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)



ยูนิลเี วอร์ – ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี )

 เครื อปูนซีเมนต์ไทย – การสร้ างและการพัฒนาทีมงาน
 อีริคค์สนั – การสร้ างและการพัฒนาทีมงาน
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พาราวินเซอร์ – ค่านิยมที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กร



Power Buy – Synergy Teamwork

 Pfizer – เทคนิคการเป็ นหัวหน้ างานที่มีคณ
ุ ภาพ
 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ – ค่านิยมที่จาเป็ นสาหรับทีมงาน (2 รุ่น)


โรงพยาบาลบางคล้ า – การสร้ างและพัฒนาทีมงาน

 โรงพยาบาลบางบ่อ – การบริ การที่เป็ นเลิศ (5 รุ่น)/ภาวะผู้นา/การสร้ างเอกลักษณ์/การบริ หารงานฝึ กอบรมที่ม่งุ
ผลสัมฤทธิ์


โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ระยอง – การสร้ างทีมงาน (10 รุ่น)



TAGS – Train the Trainer, การคิดเชิงกลยุทธ์ , ทักษะการบริ หารจัดการ, ภาวะผู้นาในยุคความเปลีย่ นแปลง (5
รุ่น)



Danfoss – การบริ การที่เป็ นเลิศ, Synergy Teamwork (2 รุ่น)



S&P – การสร้ างและพัฒนาทีมงาน



บริ ษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จากัด – การสร้ างและพัฒนาทีมงาน



ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว. – ค่านิยมในการปฏิบตั ิราชการ (2 รุ่น)



สามารถเทเลคอม – เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น)



คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย – การทางานเป็ นทีมพลังผนึก (Synergy Teamwork), การสร้ าง
ค่านิยมองค์กร

 สภาที่ปรึกษาฯ – Moderation Technique / เทคนิคการปฏิสมั พันธ์ในการทางาน


สถาบันพระปกเกล้ า – Moderation Technique / เทคนิคการจัดกิจกรรม / เทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการ
มืออาชีพ /ลับคมวิธีคิด พินิจการเรี ยนรู้ (5 รุ่น)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี – ภาวะผู้นาในยุคการเปลี่ยนแปลง, การสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางาน


Thailand Privilege Card – TPC Team Building, การกาหนดตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมาย (11 รุ่น)

 บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (CPI) – การสร้ างทีมงานพลังผนึก (Synergy Teamwork)
 บริ ษัท เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร (3 รุ่น)
 บริ ษัท TNT Logistics จากัด –ค่านิยมองค์กร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ – อาจารย์พิเศษด้ านการฝึ กประสบการณ์นกั ศึกษา,การสร้ างทีมเพื่อการ
เรี ยนรู้ (Team Learning)



คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – กระบวนการบริ หารยุทธศาสตร์



บริ ษัท Progress Support Services จากัด– แนวทางการทางานเป็ นทีมเชิงบูรณาการ

 บริ ษัท สหวิริยา (SSI) จากัด –การทางานเป็ นทีม
 บริ ษัท TV Direct จากัด – HR Service Excellence (HR สูก่ ารบริ การที่เป็ นเลิศ)
 บริ ษัท IRPC จากัด มหาชน – Creative Thinking การคิดเชิงบวกและคิดสร้ างสรรค์


MK Restaurant – คนสาราญ งานสาเร็ จ

ด้ านวิทยากร (ภาครัฐ) อาทิเช่ น
 การวางแผนปฏิบตั ิการพัฒนาองค์กร – สถาบันพัฒนาข้ าราชการ กทม. (2557)
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การคิดเป็ นระบบเพื่อการตัดสินใจ (2 รุ่ น
/ 2556)


กฟผ.ขอนแก่น – การสร้ างค่านิยมที่จาเป็ นต่อองค์กร



เทศบาลเมืองลาพูน – ค่านิยมที่จาเป็ นต่อหน่วยงานราชการยุคใหม่/ เทคนิคการเจรจาต่อรอง

 เทศบาลตาบลสิงหนคร สงขลา – ค่านิยมสาหรับหน่วยงานราชการยุคใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชน
 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี – ยุทธการพลิกตัวและการสือ่ สารอย่างสร้ างสรรค์ กรมศุลกากร – นักบริ หารมืออาชีพ /การ
สร้ างทีมงาน
 กรมสรรพากร – ค่านิยมและการสร้ างทีม(5 สานัก) / นักบริ หารระดับต้ น (3 รุ่น)
 กรมสรรพสามิต – Result-based Management (2 รุ่น) / Change Management (2 รุ่น)
 สานักงานศาลปกครอง – เทคนิคการสอนงาน (2 รุ่น),
นวัตกรรม-ความคิดสร้ างสรรค์และการพัฒนาทีมงาน, การสร้ างทีมงานพลังทวีประโยชน์


สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – ภาวะผู้นาในยุคการเปลีย่ นแปลง

 กลุม่ ภารกิจด้ านรายได้ กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากรและสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง)– การทางานร่วมกันเชิงบูรณาการ
 ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า –
การพัฒนาภาวะผู้นาและทีมงาน (2 รุ่น)
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 สานักงานประกันสังคม จ.ลพบุรี – การสร้ างยุทธศาสตร์ การบริ การ
 สรรพากร ภาค 8 (เชียงใหม่) – จริ ยธรรมของผู้นาในการบริ หารความเปลีย่ นแปลง
 สานักคืนภาษี นกั ท่องเที่ยว กรมสรรพากร – การทางานเป็ นทีมเชิงบูรณาการ (2 รุ่น)
 สานักทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทางานเป็ นทีมเชิงบูรณาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ – การบริ หารความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล
 กระทรวงพลังงาน – การบริ หารความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล,การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Planning)
 กรมส่งเสริ มการเกษตร – เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
 เทศบาลตาบลลาใหม่ จ.ยะลา – การสร้ างจิตสานึกการทางานเป็ นทีมในภาวะวิกฤติ


กองทัพเรื อ (โรงเรี ยนสารบรรณ, หน่วยปื นใหญ่ตอ่ สู้อากาศยานสัตหีบ, โรงเรี ยนพลาธิการทหารเรื อ) – คุณธรรม
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 วิทยากรกระบวนการ การฝึ กอบรมผู้นาท้ องถิ่น
 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)


วิทยากรฝึ กอบรมการเป็ นผู้ดาเนินรายการ บริ ษัท Dragon group จากัด - วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูป
ระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
 วิทยากรฝึ กอบรม หัวข้ อ “การเมืองไทยยุคใหม่ ไม่ซื ้อสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนมีสว่ นร่ วมคิดและปฏิบตั ิอย่างไร”
ให้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ปี พ.ศ.2543


วิ ท ย า ก ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ น ห ลั ก สู ต ร “ก า ร บ ริ ห า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง
สาหรับผู้บริ หารระดับกลาง” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ าและกระทรวงการคลัง

 วิทยากรกระบวนการประจาหลักสูตรฝึ กอบรมนักบริ หารระดับกลางโดยความร่ วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง
และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
 วิทยากรฝึ กอบรมหัวข้ อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุง่ สมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
 วิ ท ยากรประจ าหลั ก สู ต รการฝึ กอบรมนั ก บริ หารระดั บ ต้ น,
ระดั บ กลาง,
ระดั บ ช านาญการ
โดยความร่ วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสานักส่งเสริ มและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
 สานักส่งเสริ มและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การวางแผน
ยุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการ (7 รุ่น),กระบวนการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
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 สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย – ระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ,เชิงสร้ างสรรค์และเชิง
บูรณาการ,ภาวะผู้นาในยุคความเปลีย่ นแปลง
 สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ – เครื่ องมือสร้ างองค์ความรู้ -Knowledge Creating tools เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี –
ค่านิยมการทางานเป็ นทีมภาครัฐ
 โรงเรี ยนสารบรรณทหารเรื อ - Happy Work Place, การพัฒนาระบบคิดเพื่อการพัฒนางาน

ด้ านที่ปรึกษา
 คณะที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาศักยภาพการให้ บริ การของบุคลากร โรงพยาบาลบางบ่อ


ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 ผู้ ช่ ว ยที่ ป รึ กษาโครงการร่ างแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม บทบาทของสตรี ในการเมื อ งการปกครอง
ท้ องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์


ที่ปรึกษา ด้ านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ที่ปรึกษา ด้ านการจัดทาระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุง่ สมรรถนะ บริ ษัท TOT จากัด (มหาชน),

 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมสรรพสามิต
 กรมบัญชีกลางสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง , สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวง
พลังงาน, กรมส่งเสริ มการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ทีป่ รึกษาด้ านการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร บริ ษัท ไทยแลนด์พรี วิลเลจคาร์ ด จากัด


ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี และสานักมาตรฐานการกากับและ
ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร



คณะที่ปรึกษาด้ านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการสร้ างค่านิยมองค์กร กองโภชนาการ

 กรมอนามัย, กองอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข


ที่ปรึกษาด้ านกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ ศูนย์การศึกษา Young Generation Club.

 ที่ปรึกษาด้ านการจัดทามาตรฐานด้ านการบริ การ สานักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ


ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์



ที่ปรึ กษาด้ านการจัดทาข้ อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจาปี งบประมาณ 2549
สานักงานจังหวัดตรัง



ที่ปรึกษาด้ านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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 ที่ปรึกษาโครงการแปลงค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 คณะที่ปรึกษาด้ านการบูรณาการยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
 ที่ปรึกษาโครงการทบทวนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาด้ านการแปลงค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริ มความมัน่ คงด้ านรายได้ แก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอิสระ สานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน

ความเชี่ยวชาญ














ด้ านเทคนิคการนาเสนอ, เทคนิคการเป็ นวิทยากรและผู้ดาเนินการอบรม
ด้ านเทคนิคการสร้ างและการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ
ด้ านการสร้ างและการบริ หารวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ด้ านภาวะผู้นาในยุคความเปลีย่ นแปลง
ด้ านการพัฒนาทักษะทางความคิด (คิดเชิงยุทธศาสตร์ , คิดสร้ างสรรค์, คิดเชิงระบบ)
ด้ านการพัฒนาทักษะการบริ การที่เป็ นเลิศด้ วยหลักหัวใจบริ การ
ด้ านการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
ด้ านกระบวนการบริ หารยุทธศาสตร์ แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ด้ านกระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบมุง่ สมรรถนะ (Competency)
ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
ด้ านการบริ หารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ (ตามหลักธรรมาภิบาล)
ด้ านการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ
ด้ านการพัฒนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ผลงานทางวิชาการ
 บทความ “การทางานเป็ นทีมแบบพลังผนึก (Synergy Teamwork)”
 บทความ “ภาวะผู้นาในยุคความเปลี่ยนแปลง”
 เอกสารประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริ หารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น”

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้ องถิ่น สถาบันพระปกเกล้ า
 หนังสือ “เทคนิคการนาเกมและกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ ”
 หนังสือ “แนวทางการปลูกสร้ างและพัฒนาจิตสานึก”
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