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 รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือแสดง

เจตจ านงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 

คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึง

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของ

ส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้รายงานผล

การด าเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 
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รำยงำนผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงเรียน   อนุบำลลำดยำว   ส ำนักงำน   เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.     2565  

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่  1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2564   ถึงวันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2565   

ข้อมูลผู้รับกำรประเมิน 

ชื่อ นางจ าลักษณ์   นามสกุล ค าแผลง  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3  อัตราเงินเดือน 33,490 บาท  

ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ 
การจัด การเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ    

ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  

   1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
          1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน       30  ชัว่โมง     /สัปดาห์ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

           1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    6     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   การพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์    จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน    5     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป     จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์
          1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู 
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1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.1 สร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร 

      ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็น

แบบอย่างที่ดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้      

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1.ประชุมจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ก าหนดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างครอบครุม ครบถ้วนทุกบทเรียน 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ที่สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 90 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

แบบสรุปการเข้าเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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        1.2 ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

                    ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สามารถแก้ไข

ปัญหา และพัฒนำคุณภำพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้     

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แบบวิเคราะห์โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. ใบงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

     ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ ผ่านเกณฑ์ 

“ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา” 
เอกสำร / หลักฐำน 

ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/
ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ 
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        1.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

               ข้าพเจ้าได้ด าเนินการการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและ

ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้  

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แผนการจัดกิจกกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. ใบงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ทีค่าดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกัน 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย
มากกว่า 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 หรืออยู่ในระดับพอใจมาก ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน 
เอกสำร / หลักฐำน 

ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/
ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

2. ตัวอย่างประเมินผลงานกลุ่ม (เลือกบันทึกท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกคน ) 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ   ท ำงำนเป็นกลุ่ม อภิปรำยและน ำเสนองำนด้วยวิธีกำร ที่เหมำะสม  และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำอย่ำงเปิดกว้ำง 
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1.4 สร้ำงและหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

          ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม

การเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

โดยไดป้ฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แบบบันทึการสร้างสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องน้ าและอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ) 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวงัให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

 
    ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

    ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินการสร้าง สื่อ  นวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีขึ้นไป 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบประเมินผลการสร้างสื่อ นวัตกรรม ของนักเรียน 
2. บันทึกสื่อการสอนออนไลน์ 
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    1.5 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

          ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วย

วิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้

แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
2. แบบท าสอบปลายภาค 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

     ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลเฉลี่ยของการทดสอบท้ายหน่วย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลรวมของการทดสอบปลายภาค ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอลท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
2. แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบปลายภาค 
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    1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ เพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ 

         ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียนและน าผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้

สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

      โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้    

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 3.00 ขึ้นไป 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
3. แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
4. วิจัยในชั้นเรียน 
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      1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน 

            ข้าพเจ้าได้ด าเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่าง

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

  โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้        

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. จัดห้องเรียนให้มีมุมส่งเสริมกระบวนการคิด 
2. จัดห้องเรียนให้มีมุมส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะการท างาน 
3. จัดห้องเรียนให้มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

     ผู้เรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักาะการ
ท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

    ผู้เรียนมีความพ่ึงพอใจต่อบรรยากาศในห้องเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยมากกว่า 
4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 หรืออยู่ในระดับพอใจมาก  ขึ้นไป 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลส ารวจความพึงพอใจการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
2. ภาพถ่ายการจัดท าสื่อการเรียนรู้ ในห้องเรียน ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ 
เทคโนโลยี 
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1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

       ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่

ดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

ของผู้เรียน 

     โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แบบบันทึกการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดข้ึน

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่
ดีงาม 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม ผ่านเกณฑ์ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ 
เอกสำร / หลักฐำน 

ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/
ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
2. แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนและรำยวิชำ 

            ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนำรูปแบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

      โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. แบบสรุปการเข้าเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบปลายภาคเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

      
      ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

      
      ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

 
      แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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       2.2 ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

             ข้าพเจ้าได้ด าเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี  

โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

 
คัดกรองนักเรียนตามแบบ ( นร. 01 ) ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

 
ผู้เรียนได้พัฒนา และแก้ปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

 
ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่ยังไม่ได้รับทุน ได้รับการคัดกตองในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

 
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนตามแบบ ( นร.01 ) 
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       2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอ่ืน ๆ ของสถำนศึกษำ 

                ข้าพเจ้าได้ด าเนินการร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถำนศึกษำ โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและเป็น

แบบอย่ำงที่ดี 

            โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ที่จ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ผ่านเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ ผ่านเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 
2. แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือของนักเรียน 
3. แบบสรุปผลการประเมินการร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน 
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 2.4 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร 

            ข้าพเจ้าได้ด าเนินการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

           โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

1. จัดประชุมผู้ปกครอง (ภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง ) 
2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (ภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน) 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมประจ าปี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการรวบรวมและเก็บข้อมูล การเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
เอกสำร / หลักฐำน 

ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/
ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปการประชุมผู้ปกครอง 
2. แบบสรุปผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายชั้น 
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3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

      3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความ

รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

            โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

เกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมพัฒนา 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จากการน าผลการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขี้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ พอใจมาก ขั้นไป 
เอกสำร / หลักฐำน 

ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/
ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แบบสรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
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       3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อแก้ไขปัญหำและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นนแบบอย่ำงที่ดี 

            โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

 
แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ได้รับการพัฒนา  เรื่องน้ าและอากาศ ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครู
สร้างข้ึนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ) 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ชุดกิจกรรม ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องน้ าและอากาศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ) 
 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องน้ า
และอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างขึ้น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ) 

2. ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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  3.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภำพผู้เรียน และเป็ น

แบบอย่ำงท่ีดี 

            โดยได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 

งำน ( Tasks ) 
ที่ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่ผลลัพธ์ 

 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน 

 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนา เรื่องน้ าและอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ) 

ตัวช้ีวัด ( Indicators ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ชุดกิจกรรม เรื่องน้ าและอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ) 
 
 

เอกสำร / หลักฐำน 
ที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัด/

ไม่บรรลุตัวชี้วัด 

1. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ าและ
อากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( สื่อ นวัตกรรม ที่ครูสร้างข้ึนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ) 

2. ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

           ลงชื่อ............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

                        ( นางจ าลักษณ์  ค าแผลง ) 

                 ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

                          (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ข้าพเจ้าได้พัฒนาชชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ าและอากาศ เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนขาดความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับความหมายและการด าเนินงาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และขอน าเสนอวิธีการด าเนินงาน และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง ดังนี้ 

 
วิธีด าเนินการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

      การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาสาตร์ เรื่องน้ าและอากาศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ม.ค. – 
ก.ย. 2565 
และมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส ารวจสภาพปัญหา นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตประจ าวันได้ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา : ศึกษาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา : สร้างนวัตกรรมชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าและอากาศ 

3. ทดลองใช้และปรับปรุง: ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

4. น าผลการทอลองมาพัฒนา : พัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
กัลป์บริบทของผู้เรียน 

5. ใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย : ใช้ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง น้ าและอากาศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

6. ประเมินและสรุปผลการใช้นวัตกรรม : ใช้ชุดกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

 

1.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 3 ปี
การศึกษา 2565 ร้อย
ละ 100 ได้ใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ในการพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องน้ าและ
อากาศ 
2.นักเรียนมากกกว่า
ร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินการใช้แบบฝึก
ทักษะอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินขึ้น
ไป 
3.นักเรียนมากกว่าร้อย
ละ 80 มีผลการ
ทดสอบหลักใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง น้ าและอากาศอยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

1. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2565 มี
คะแนนเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลังจาก
ใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ า
และอากาศ เฉลี่ย อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 



22 
 

 



23 
 

 


