
กิจกรรมการจัดการความรู ้
“เรียนรู้วธิีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน” 

วันที ่ 9  กรกฎาคม  2561 
 

 
 กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในด้านการ
บริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยในแต่ละปีงบประมาณหรือปีการศึกษา มีกิจกรรม 
การด าเนินงานจ านวนมาก  ครอบคลุมการให้บริการนิสิต  บุคลากร  คณาจารย์  บุคคลทั่วไป   
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการนี้เพื่อให้บุคลากรของกองทะเบียน   
และประมวลผลสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูล 
แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กองทะเบียนและประมวลผลจึงก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ  2561  คือ  “เรียนรู้วิธีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน”  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมถึงการแก้ไข  การปรับปรุง  และการน าข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
การจัดการความรู้  มาด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจและประทับใจมากยิ่งข้ึน   
  ในวันจันทร์ที่  9  กรกฎาคม  2561  กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ  “การขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ”  (การลาของข้าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือที่เรียกอย่างอ่ืนและลูกจ้างชั่วคราว)  โดย  คุณนัยนา  ดรชัย  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ช านาญการ   
 กิจกรรมช่วงแรก  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละฝ่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ภายในหน่วยงาน  เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ  พิจารณา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสรุปเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน  ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝนร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ณ  วัดศรีสุข  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (มีการนิมนต์พระสงฆ์มาท ากิจกรรมถวาย 
เทียนพรรษา  บริเวณอาคารบรมราชกุมารี  และมีการท าโรงทานของหน่วยงานต่างๆ)  ในวันพฤหัสบดี 
ที่  26  กรกฎาคม  2561  ได้มอบหมายให้  คุณสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์  และคุณอังคณา  ราญมีชัย       
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมท านุบ ารุง  เรื่องร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  แต่เนื่องจาก 
ช่วงระหว่างวันที่  24-26  กรกฎาคม  2561  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  ติดภารกิจรับรายงาน
ตัวนิสิตใหม่  จึงได้ประสานให้ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ  เป็นตัวแทนในการถวายเทียน 
และผ้าอาบน้ าฝนในวันดังกล่าว 
  2.  กิจกรรมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่พระธาตุนาดูน  
อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ในวันที่  27  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.00  น.  มอบหมายให้  
คุณเสาวลักษณ์   รัตนะปัญญา  และคุณพรพิรุณ  ขวัญแก้ว  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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  3.  เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ  ในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2561   
ซึ่งระเบียบฯ  ให้เริ่มใช้กับนิสิตปีการศึกษา  2561  รหัสนิสิต  61  เป็นต้นไป  เท่านั้น  (ศึกษาเพ่ิมเติม
ตามเอกสารแนบ)  ส่วนนิสิตเก่า  (รหัสนิสิต  60  ลงมา)  ให้ใช้ระเบียบฯ  เดิม 
  4.  คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  แจ้งในที่ประชุม  เรื่องขอความร่วมมือบุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล  เข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 
   4.1  วันที่  23  กรกฎาคม  2561  จะมีการด าเนินการปิดการประเมินตัวชี้วัด  3.4  
ขอความร่วมมือในบุคลากรทุกท่านแขวนป้ายชื่อ ระหว่างวันที่  9-13  กรกฎาคม  2561   
เพ่ือเตรียมการเข้ารับการประเมิน  (ครั้งสุดท้าย)   
   4.2  วันที่  24-26  กรกฎาคม  2561  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล 
รับรายงายตัวนิสิตใหม่  รอบที่  3  จ านวนประมาณ  1,100  คน  รอบที่  4  จ านวนประมาณ  
1,800  คน  และรอบที่  5  จ านวนประมาณ  1,500  คน  ซึ่งรวมจ านวนนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  2561  
ทั้งหมดจ านวนประมาณ  10,000  คน 
   4.3  วันที่  31  กรกฎาคม  2561  โครงการเครือข่ายนิเทศการศึกษา  เพื่อตอบโจทย์
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  เพ่ือสร้างเครือข่าย  โดยมีการเชิญผู้ปกครอง  นิสิต  บุคลากรจากทุกคณะ            
และบุคลากรจากกองทะเบียน  20  ท่าน  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกัน   
  5.  คุณวลัญชพร  ฆารไสว  เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ  
วิทยากร  คือ  คุณศิเรมอร  ประทุมทิพย์  (หัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)  ในวันที่  10  กรกฎาคม  
2561  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  ห้องประชุม  2  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี   
  6.  คุณศุภเกียรติ  ค าเจริญ  แจ้งในที่ปะชุมเก่ียวกับปัญหานิสิตมาติดต่อขอรับหนังสือ
รับรองเรียนครบหลักสูตร  แต่เนื่องจากนิสิตยังไม่ช าระค่าขอส าเร็จการศึกษาและมีหนี้ในระบบ   
จึงขอความอนุเคราะห์ให้คุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  Add  เพ่ิมระบบการตรวจสอบและการล็อคระบบ
การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร  หากนิสิตยังมีหนี้ค้างช าระ  จะไม่สามารถขอหนังสือรับรอง
เรียนครบหลักสูตรได้  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
   6.1  คุณสังวาล  ศิริ  เสนอว่า  หากมีการออกหนังสือรับรองฯ  ให้นิสิต  ให้ตัด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายออก  (ตัดข้อความ  ค าว่า  สภาฯ  ออก) 
   6.2  คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  เสนอว่า  การล็อคระบบการขอหนังสือรับรองเรียน 
ครบหลักสูตร  หากนิสิตยังมีหนี้ค้างช าระ  จะไม่สามารถขอใบรับรองเรียนครบหลักสูตรได้  และเสนอว่า 
ให้ยึดเล่มรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือน  จากคุณอังคณา  ศรีมุลตรี  (หากมีชื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว  จึงสามารถขอหนังสือรับรองฯ  ได้)  ควรท าเป็นแนวปฏิบัติแจ้งให้นิสิต  หรือท า
หนังสือเวียนให้แต่ละคณะฯ  รับทราบแนวปฏิบัติร่วมกัน   
   6.3  คุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  เสนอว่า  ในหนังสือรับรองฯ  สามารถปรับระยะเวลา
การใช้งานได้  จากมีระยะเวลา  60  วัน  ปรับเปลี่ยนเป็น  45  วัน  หรือ  30 วัน 
   6.4  คุณอภิรดี  อินตะนัย  เสนอว่า  มีนิสิตบางส่วน  ที่เรียนจบแล้วที่ยังไม่ยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งในระบบจะไม่ขึ้นว่ามีหนี้ค้างช าระ  ในกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
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   6.5  คุณอังคณา  ศรีมุลตรี  เสนอว่า  ทางฝ่ายงานประมวลผล  จะท าเล่มรายชื่อนิสิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือนท่ีสภาอนุมัติฯ  แล้ว  ให้แต่ละฝ่ายยึดรายชื่อในเล่มนี้  เนื่องจาก 
ได้มกีารตรวจสอบแล้วว่าเป็นนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา   
    มติที่ประชุมเห็นว่า  ให้เจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร 
ใหน้ิสิตได้  และก าหนดระยะเวลาที่สามารถใช้เอกสารนี้ได้  เช่น  สามารถใช้ไดภ้ายใน  45-60  วัน  
และมอบหมายให้  คุณศุภเกียรติ  ค าเจริญ  รวบรวมสถิติ  นิสิตที่มียอดค้างช าระในกรณีดังกล่าว   
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
  7.  คุณศุภเกียรติ  ค าเจริญ  แจ้งในที่ประชุมว่า  ในปีการศึกษา  2561  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  2  หลักสูตร  คือ  
สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ  (ต่อเนื่อง)  และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง)  เป็นหลักสูตร  
2  ปี  เรียนไม่เกิน  4  ปี  และได้มอบหมายให้คุณสังวาล  ศิริ  และคุณกัญยาลักษณ์  บุญชาลี   
ไปศึกษาระเบียบข้อบังคับ  อาจมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับ  และให้ท าร่างแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับแล้วมาน าเสนอในที่ประชุม  และท าเป็นปะกาศต่อไป   
  8.  คุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  แจ้งในที่ประชุมว่าได้ท าการพัฒนาระบบ  แก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์  เคาน์เตอร์  6,  7  และ  8  โดยท าการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่  โดยการ
ลงโปรแกรม  Window  ใหม ่ และขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์  เคาน์เตอร์  8  เป็นเครื่องหลัก  และได้
ท าการติดตั้งโปรแกรม  Fix  คือ  โปรแกรมล็อคระบบ  เพ่ือป้องกันไวรัสด้วย 
  9.  คุณศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง  ได้สอบถามในท่ีประชุมว่า  จุดให้บริการเคาน์เตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ที่สามารถปริ้นเอกสารได้  คือ  เคาน์เตอร์  6, 7  และ  8  แต่พบปัญหาว่า   
มีการเปลี่ยนเลข  IP  และมีหลายหมายเลขในการเลือกเครื่องปริ้นเตอร์  ซ่ึงคุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  
แจ้งว่า  หากท าการลงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว  เลข  IP  จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ   
จะเหลือเพียงเลข  IP  ที่ใช้งานเครื่องเดียวเท่านั้น 
  10.  กลุ่มงานหลักสูตร  โดยคุณโรชินี  ทุ่นทอง  ไดร้ายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร         
ตามวงรอบ  2561  งานหลักสูตรมีการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร  ครบทุกหลักสูตร  100  %  แล้ว 
  11.  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล  แจ้งวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2561  
ในวันจันทร์  ที่  6  สิงหาคม  2561  และขอให้ทุกฝ่ายวางแผนการปฏิบัติงานให้พร้อม  ดังนี้ 
   11.1  คุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  และคุณอนุชิต  แก้ววันนา  เตรียมความพร้อม 
ของระบบ  ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ในวันที่  18  กรกฎาคม  2561   
   11.2  ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบส ารวจแบบฟอร์ม  ค าร้องต่างๆ  จัดเตรียมให้พร้อม                  
   11.2  คุณกนกวรรณ  เวียงสงค์  เตรียมความพร้อมในการออกเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ 
   11.3  บุคลากรที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร ์ ให้ปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
  12.  คุณสิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง  แจ้งในที่ประชุมเรื่องการรับเอกสาร/ใบทรานสคริป  
เมื่อนิสิตมาติดต่อขอรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ขอความอนุเคราะห์ในเจ้าหน้าที่  บันทึก  913                  
ลงในระบบ  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้   
  13.  คุณศุภเกียรติ  ค าเจริญ  แจ้งในที่ประชุมต่อเนื่องจากงานหลักสูตร  หลักสูตรใหม ่    
ที่มีการออกเลขโครงสร้างไปแล้วจะทยอยย้ายเด็กจากเลขโครงสร้างเดิมเข้าสู่โครงสร้างใหม่   
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ให้เตรียมพร้อมในการออกเลขประจ าตัวนิสิตใหม่  จากนั้น  คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  เพิ่มเติมเรื่อง
หลักสูตรว่า  หากหลักสูตรใหม่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้คุณอมต  ชุมพล  และคุณศุภเกียรติ  ค าเจริญ                 
แจ้งคุณคุณกนกวรรณ  เวียงสงค์  ให้รับทราบ  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล   
ฝากถึงงานหลักสูตรเรื่องการบันทึกข้อมูลรายวิชา  หรือทุกฝ่าย  หากมีความจ าเป็น  สามารถแจ้ง 
ฝ่ายบุคคล  เพื่อท าค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  และฝากเรื่องการท างาน  ความผิดพลาด 
ในการท างาน  และการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานจุดให้บริการเคาน์เตอร์  ขอให้ทุกฝ่ายเตรียม 
ความพร้อมในการท างานด้วย   
  14. คุณกัญยาลักษณ์  บุญชาลี  แจ้งในที่ประชุม  เรื่องคู่มือนิสิต  ปีการศึกษา  2561  
ขอให้บุคลากรทุกท่านศึกษาและท าความเข้าใจในข้อมูลและระเบียบต่างๆ  เพราะมีบางส่วนที่เป็น
ระเบียบใหม่  บางส่วนมีการปรับเปลี่ยน  คัดออก  เช่น  ระเบียบค่าธรรมเนียม  และยังมีประกาศจาก
กองกิจการนิสิต  เรื่อง  กยศ.  กรอ.  และมีระเบียบของส านักวิทยบริการที่มีมาเพ่ิมเติมในเล่มคู่มือด้วย               
ทัง้นี้  คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  แจ้งเพ่ิมเติมว่า  คู่มือนิสิตใหม่  การที่จะใส่ระเบียบข้อบังคับ  อาจมีการ
ปรับระเบียบต่างๆ  ให้ไปอยู่ในภาคผนวค  หรืออยู่ท้ายเล่ม  ซึ่งจะมีการปรับในปีการศึกษาถัดไป 
  15.  คุณทศพล  เจริญผล  แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับคู่มือระบบบริการ  ปีการศึกษา  2561    
จะแตกต่างจากเล่มของปีการศึกษา  2560  ขอให้บุคลากรทุกท่านศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ  
เพราะเริ่มใช้กับนิสิตรหัส  61  เป็นต้นไป     
  15.  คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  แจ้งในที่ประชุมว่า  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่าน
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ให้บริการดีเด่น  ประจ าปี  2561  และขอเหตุผล/ความโดดเด่น           
ในการเสนอชื่อบุคคลท่านนั้นด้วย  เพ่ือเป็นข้อมูลในภาพรวมของกองฯ  และตอบโจทย์ตัวบ่งชี้ด้วย  
และขอให้เสนอรายชื่อภายใน วันพุธที่  11  กรกฎาคม  2561  ณ  กล่องรับแบบสอบถาม   
บริเวณด้านหน้าห้องผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 กิจกรรมช่วงที่  2  ส าหรับกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อเรื่อง  “การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ”  (การลาของ
ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกอย่างอ่ืนและลูกจ้างช่ัวคราว)  โดย  คุณนัยนา  ดรชัย  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ  ซึ่งผู้บรรยายได้ก าหนดขอบเขตไว้  2  หัวข้อ  
ประกอบด้วย  การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  และการปฏิบัติงานสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ   
ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคคล  ได้แก่  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
และแนวปฏิบัติงานบุคคลที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ดังนี้ 
  1.  การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร   
   การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ  ยึดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประกาศของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์           
กองการเจ้าหน้าที่   ซึ่งสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานบุคคล  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานบุคคล  
กองทะเบียนและประมวลผล  ในการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  
ดังนี้  
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ภาพประกอบ  1  แผนผังขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
  2.  การปฏิบัติงานสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ   
   บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จ าแนกเป็นประเภท  ข้าราชการ  พนักงาน  
และลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน  ทั้งนี้  ผู้น าเสนอขอน าเสนอ
เฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือที่เรียกเป็น
อย่างอ่ืน  และลูกจ้างชั่วคราว  มีข้ันตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 
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ภาพประกอบ  2  แผนผังขั้นตอนการลาของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างชั่วคราว 
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 การจัดการความรู้  เป็นกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์  เทคนิคการท างานมาช่วยในการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ  
ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  มีปฏิสัมพันธ์  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยเหลือกันในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  หรือเพ่ือนช่วยเพื่อนในการแบ่งบันความส าเร็จ   
เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย  ให้มีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน
และสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้   
“เรียนรู้วิธีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน” 

ในหัวข้อ  “การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ”   
(การลาของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกอย่างอ่ืนและลูกจ้างชั่วคราว) 

วันที่  9  กรกฎาคม  2561 

 

 
 

 

 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


