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คํานํา 

 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงาน
วิทยบริการ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  และ
คุณภาพในการใหบริการ  สามารถตอบสนองตอภาระกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัด
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานบริหารและการบริการงานวิทยบริการ   ท้ังนี้เพ่ือใหไดตนแบบและรูปแบบ  
แผนการบริหาร และการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานสํานักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ  ตาม
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5-8 สิงหาคม2554 
ณ ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดกลางพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และริเวอรแคว
รีโซเทล จ.กาญจนบุรี     มีบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  57  คน คิดเปนรอยละ 100  สิ้นคาใชจาย

ในการดําเนินงานรวมท้ังสิ้น  278,163  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบวา  ความพึงพอใจดานการอบรมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดมี
คาเฉลี่ย 4.51  คิอเปนรอยละ 90.17  การประเมินวิทยากรผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดย
รวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.37 หลังจากอบรมผูเขารวมอบรมมีความรู  ความเขาใจ
ในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีคาเฉลี่ย 4.49  คิดเปนรอยละ 89.83 และ ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับ
จากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงานไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.12 จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในดานประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเปนรอยละ 
89.38 โดยผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูการใชปฏิบัติงานไดจริง 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน
แกผูมีสวนเก่ียวของตอไป 

 
 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สารบัญ 
 

              หนา 

 
1. คํานํา          ก 

 
2. สารบัญ         ข 

3. แบบเสนอของบประมาณ        1 

4. การประเมินผลโครงการฝกอบรม       7 

5. รายงานการศึกษาดูงาน ศูนยคอมพิวเตอร      11  

6. รายงานการศึกษาดูงาน กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  16  

7. รายงานการศึกษาดูงาน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง  18 

8. สรุปการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร    24 

9. ประมวลภาพกิจกรรม        17 

10. หลักฐานทางการเงิน        40 
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โครงการงบยุทธศาสตรเงินงบประมาณประจําป 2554 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือโครงการ    โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

ลักษณะของโครงการ 

(   ) 1.1  การสงเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึก 

(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 

( /) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 

(/ ) 1.4  การฝกศึกษา  การศึกษาดูงาน 

(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 

(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 

 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย   

 กลยุทธท่ี 

 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 

(   ) 1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 

(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา และรวมมือกับศิษยเกา 

( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

(   ) 1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
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(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 

(   ) 1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            หัวหนาโครงการ    นางสาวเพชราภรณ   เพ็ชรแกว   

                                    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 

 

6หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือนํามาใชในการเรียน การสอน การบริหาร การวิจัยและการบริการชุมชนของมหาวิทยาลัย

ใหดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอสังคมภายนอกได เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็วและปรับปรุง

คุณภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน ใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการวิจัย ท้ังนี้เพ่ือ

ความเขมแข็งทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกสังคมและชุมชน โดยได

วางแนวทางการดําเนินงานไวดังนี้ 

1. ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช ICT เขามาชวย เชน การทําฐานขอมูลกลาง หองสมุดดิจิตอล การ
เรียนการสอนดวย e-Learning การใชสื่อ (e-Courseware) ตางๆ โดยประยุกตเขากับการเรียน
การสอน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากข้ึน ตามแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย ท่ี
มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตองถูกตอง รวดเร็ว มีการใชขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 
(e-office) ลดคาใชจายในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ 

3. ใช ICT บริการและทําประโยชนตอสังคม ชุมชน ศิษยปจจุบัน ศิษยเกาและผูปกครองรวมถึงการ
กระจายความรูสูสังคม 

4. เนนความเขมแข็งในการจัดการศึกษา แบบเนนการสอนในภาคปฎิบัติ และพัฒนานักวิจัย นัก
ปฏิบัติการ สิ่งประดิษฐ ใหมีความชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีการพัฒนาองคความรู
ทางดานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
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ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริหาร พัฒนา

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใชสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังไดพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใชไอซีทีเปน

เครื่องมือ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการไปในทิศทาง

ท่ีถูกตอง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการใหบริการ สามารถสนองตอบตอภาระกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดู

งานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ท้ังนี้เพ่ือใหไดตนแบบและรูปแบบ แผนการบริหาร และ

การใหบริการท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในเรื่องการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E-

library) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการในครั้งนี้จะศึกษาดูงาน

ท่ี 1ณ ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศิลปากร  และหอสมุดกลางพระราชวังสนามจันทร  จ. นครปฐม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ 

2. สัมมนาเชิงวิชาการ  การพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาระงานและมาตรฐานการกําหนดตําแหนง  

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบาย / ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2554 
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รายละเอียดหลักสูตรการสัมมนา 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มีรายละเอียดดังนี้ 

• วันท่ี  5  สิงหาคม  2554 
เดินทางจาก กรุงทพฯ- จ.นครปฐม  ศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ณ  

ศูนยคอมพิวเตอร และ สํานักหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร นครปฐม 

 

• วันท่ี  6 สิงหาคม  2554  
สถานท่ีดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ี ริเวอรแควรีโซเทล  จ. กาญจนบุร ี

1) บรรยายเรื่อง  การพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร โดย ผศ. นิวัตร  จารวุาระกูล 
2) บรรยายเรื่อง  ภาระงานและมาตรฐานการกําหนดตําแหนง โดย ผศ. นิวัตร  จารุวาระกูล  

3) ปฏิบัติการ     การเขียนการบรรยายลักษณะงาน  แบงกลุม ๖ กลุม โดย นายเชาวลิต/ นาย
ปาโมกข/ นายโยธิน/ นายกฤษณ/ นางสายธาร/ นางสาวออยจริยา 

 

• วันท่ี  7  สิงหาคม  2554 
1) บรรยายเรื่อง  ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             ป

การศึกษา 2554  โดย ผศ. นิวัตร  จารุวาระกูล 
2) ปฏิบัติการ ทบทวน ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI)      สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป

การศึกษา 2554  แบงกลุม  ๖  กลุม 
3) ปฏิบัติการ การจัดทําการประเมินตนเองตามตัวบงชี้  แบงกลุม ๖ กลุม 
4) กิจกรรมกลุม เรื่อง การทํางานเปนทีม โดย นายเพชร สายเสน และ นายนพชัย ทิพยไกรลาศ 

• วันท่ี  8  สิงหาคม  2554  
1) นําเสนอผลงานกลุม 

2) 6เดินทางกลับ6 กรุงทพฯ 
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วิทยากร    

1. ผศ. นิวัตร  จารุวาระกูล 
2. นายเพชร  สายเสน 
3. นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ 
4. น.ส. ออยจริยา  พลับจีน 
5. นางสายธาร  สุเมธอธิคม 
6. นายปาโมกข  รัตนตรัยาภิบาล 
7. นายกฤษณ  จํานงนิตย 
8. นายโยธิน  หนูแดง 
9. นายเชาวลิต  สมบูรณพัฒนากิจ 

1วิทยากรบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติ พรอมเจาหนาท่ีผูจัดการระบบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ  

(Competency Assessment System)  จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ระยะการสัมมนาและดูงาน 

1โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ระยะเวลาการสัมมนา  

4  วัน  (ในระหวางวันท่ี  5 - 8  สิงหาคม  2554) 

 

กลุมเปาหมาย 

1บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน    59   คน1  

  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สถานท่ีสัมมนาและดูงาน 

• วันท่ี  5  สิงหาคม  2554  
ศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  ณ ศูนยคอมพิวเตอร และ 

หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

• วันท่ี  6 - 8  สิงหาคม  2554   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

1) บรรยายเรื่อง  การพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร โดย ผศ. นิวัตร  จารวุาระกูล 

2) บรรยายเรื่อง  ภาระงานและมาตรฐานการกําหนดตําแหนง โดย ผศ. นิวัตร  จารุวาระกูล  
3) ปฏิบัติการ     การเขียนการบรรยายลักษณะงาน  แบงกลุม ๖ กลุม โดย นายเชาวลิต/    นาย

ปาโมกข/ นายโยธิน/ นายกฤษณ/ นางสายธาร/ นางสาวออยจริยา 
4) บรรยายเรื่อง  ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    ปการศึกษา 2554  โดย ผศ. นิวัตร  จารุวาระกูล 

5) ปฏิบัติการ ทบทวน ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI)      สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป
การศึกษา 2554  แบงกลุม  ๖  กลุม 

6) ปฏิบัติการ การจัดทําการประเมินตนเองตามตัวบงชี้  แบงกลุม ๖ กลุม 
7) กิจกรรมกลุม เรื่อง การทํางานเปนทีม โดย นายเพชร สายเสน และ นายนพชัย ทิพยไกรลาศ 

 

งบประมาณ             จํานวนเงิน    302,913    บาท 

 

6คาตอบแทน 

6     คาวิทยากร 

6      บรรยาย 

6       ฝกปฏิบัติ 

 

 

 

 

6                9,000   บาท      

 

6 300 บาท x 5 ช.ม.  x 1 คน 

6300 บาท x 3.5 ช.ม. x 6 คน 

6300 บาท x 2 ช.ม.  x 2 คน 

 

           

 

 

 

61,500  บาท 

66,300  บาท 

61,200  บาท 

 

 

 

http://ceit.sut.ac.th/
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6คาใชสอย 

6    คาอาหารเชา 

6    คาอาหารกลางวัน 

    คาอาหารกลางวัน 

6 276,295     บาท 

680  บาท x 59 คน  x  1 ม้ือ 

6150 บาท  x 59 คน  x  1 ม้ือ 

6200 บาท x 59  คน x 3  ม้ือ 

64,720  บาท 

68,850  บาท 

6      35,400  บาท 

6    คาอาหารเย็น   6250 บาท x 59  คน x 3  ม้ือ 6      44,250  บาท 

6    คาอาหารวาง 625 บาท x 59  คน x 1   ม้ือ 6        1,475  บาท 

6    คาอาหารวาง 

    คารถรับจาง 

650 บาท x 59  คน x 6   ม้ือ 

500 บาท x 59 คน 

6      17,700  บาท 

     29,500  บาท 

6    คาท่ีพัก 6600 บาท x 58  คน x 3  คืน 6     104,400  บาท 

6    คาท่ีพัก 61,000 บาท x 1  คน x 3  คืน 63,000  บาท 

6    คาจางเหมารถ  6      24,000  บาท 

6    คา6ของท่ีระลึก  6        3,000  บาท 

 

6คาวัสดุ                                                                                                

6     วัสด ุ

6    คาน้ํามัน6   (รถตู  1  คัน) 

                

             17,618    บาท 

 

       

6       7,618 บาท 

6      10,000 บาท 

6    รวมท้ังส้ิน  (สามแสนสองพันเการอยสิบสามบาทถวน)   302,913  บาท  

 หมายเหตุ    ขอถัวเฉล่ียจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงิน 

                ท่ีรับไดรับอนุมัติ 
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6ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. 6มีแนวทางในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ท่ี6สามารถ
สนองตอบตอภาระกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. 6สรางสมรรถนะหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. 6มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6การประเมินผล 

1. 6สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝกอบรมสัมมนา 
2. 6ประเมินจากผลงานของผูรับการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน 
3. 6สรุปและประเมินผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  คือบุคลากร  คณะกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานขับรถ รวมท้ังสิ้น 59 คน 
 
กลุมตัวอยาง 
 ท่ีใชในการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คือ บุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังสิ้น 59 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มี  1  ฉบับไดแก 
 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงาน
วิทยบริการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด แบงเปน  4 ตอนคือ 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นดานการอบรม 
 ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นดานวิทยากร 
 ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
การวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

การประเมินผลโครงการ 
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 59 คน 

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 

  
ชาย 25 42.37% 
หญิง 34 57.63% 

อายุงาน 
  

 0-3 ป  15 25.42% 

4-8 ป  21 35.59% 
9-15 ป 5 8.47% 
16-20 ป 1 1.69% 
20 ป ขึ้นไป 17 28.81% 
การศึกษา 

  
ปวส. 0 0% 
อนุปริญญา 3 5.08% 
ปริญญาตรี 49 83.05% 
ปริญญาโท 6 10.17% 
ปริญญาเอก 1 1.69% 
สถานะ 

  
อาจารย 3 5.08% 
บุคคลากรสายสนับสนุน 56 94.92% 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินตนเองของผูรับการอบรมตอความคิดเห็นดานการอบรม 

เกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําความรูไปใชประโยชน  
มากที่สุด 

(รอยละ) 

มาก 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

(รอยละ) 

นอย 

(รอยละ) 

นอยที่สุด 

(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 

(รอยละ) 
ระดับ 
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ดานวิทยากร 
       

1. การเตรียมตัวและความพรอม
ของวิทยากร  

19.00  (32.20%) 36.00  (61.02%) 4.00  (6.78%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.08%) มาก 

2. สามารถอธบิายเนื้อหาได
ชัดเจนและตรงประเด็น  

14.00  (23.73%) 40.00  (67.80%) 3.00  (5.08%) 2.00  (3.39%) 0.00  (0.00%) 4.12  (82.37%) มาก 

3. ใชภาษาที่เหมาะสม เขาใจ
งาย  

19.00  (32.20%) 38.00  (64.41%) 2.00  (3.39%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.29  (85.76%) มาก 

4. สามารถตอบคําถามไดตรง
ประเด็น  

22.00  (37.29%) 35.00  (59.32%) 2.00  (3.39%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.34  (86.78%) มาก 

5. วิทยากรมีจํานวนเพียงพอ
เหมาะสม  

25.00  (42.37%) 30.00  (50.85%) 4.00  (6.78%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.12%) มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

25.00  (42.37%) 29.00  (49.15%) 2.00  (3.39%) 1.00  (1.69%) 2.00  (3.39%) 4.25  (85.08%) มาก 

Total  
     

4.27 (85.37%) มาก 
        ดานความรูความเขาใจ 

       
1. ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้
กอนการอบรม  

0.00  (0.00%) 4.00  (6.78%) 6.00  (10.17%) 7.00  (11.86%) 42.00  (71.19%) 1.53  (30.51%) นอย 

2. ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้
หลังการอบรม  

31.00  (52.54%) 26.00  (44.07%) 2.00  (3.39%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.83%) มาก 

Total  
     

3.01 (60.17%) 
ปาน
กลาง 

ดานการนําความรูไปใช
ประโยชน        
1. นําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานได  

22.00  (37.29%) 36.00  (61.02%) 1.00  (1.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.12%) มาก 

2. สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา
แกเพื่อนรวมงานได  

26.00  (44.07%) 32.00  (54.24%) 1.00  (1.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.47%) มาก 

3. มีความมั่นใจการนาํความรูที่
ไดไปใชประโยชน  

25.00  (42.37%) 33.00  (55.93%) 1.00  (1.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.14%) มาก 

Total  
     

4.40 (87.91%) มาก 
ดานประสิทธิภาพ 

       
1. การใหบริการของเจาหนาที ่ 30.00  (50.85%) 25.00  (42.37%) 4.00  (6.78%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.81%) มาก 

2. การประสานงาน อํานวย
ความสะดวกของเจาหนาที ่ 

28.00  (47.46%) 25.00  (42.37%) 6.00  (10.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.37  (87.46%) มาก 

3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม  

32.00  (54.24%) 27.00  (45.76%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.85%) 
มาก
ที่สุด 

4. วัสดุ / อปุกรณในการฝก มี
ความเหมาะสม  

29.00  (49.15%) 29.00  (49.15%) 1.00  (1.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.49%) มาก 

5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม 

31.00  (52.54%) 25.00  (42.37%) 3.00  (5.08%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.49%) มาก 

6. ทานมีความพึงพอใจในการ
อบรมคร้ังนี้  

31.00  (52.54%) 27.00  (45.76%) 1.00  (1.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.51  (90.17%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

4.47 (89.38%) มาก 
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รายงานการศึกษาดูงาน  ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติศูนยคอมพิวเตอร 

 

ศูนยคอมพิวเตอร ไดรับอนุมัติจัดตั้งอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2533 มีหนาท่ีใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรและการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชา ตางๆ ท่ีสอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหได
ประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยใหไดผลตรงตามความตองการของตลาด ซ่ึงจะใชหองปฏิบัติการ
ไมโครคอมพิวเตอรในการฝกหัด ใหนักศึกษามีประสบการณเพ่ิมมากข้ึน และใหบริการ ในการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน  

นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีใน การฝกอบรมทางวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหบริการเครือขาย 
ตลอดจนใหบริการวิเคราะหขอมูล และคอมพิวเตอรในการฝกอบรมแกสวนราชการและหนวยงานตางๆ และ
ดําเนินการ วิจัยในดานการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปนประโยชนตอชุมชนดานท่ีสามารถจัดทําได  

ศูนยคอมพิวเตอรใหบริการดังกลาว ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

• วังทาพระ  
• สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
• วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
• วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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โครงสรางองคกร 
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หนาท่ีของฝายบริหารจัดการเครือขาย 

1. ติดตั้งและดูแลเสนทางรับ/สงขอทมูลบนระบบเครือขาย ( Network Infrastructure)  
2. ติดตั้งและดูแลเครื่อง Server หลัก ท่ีใชบริการของมหาวิทยาลัย 

- ระบบ MIS 

- ระบบงานทะเบียน 

- ระบบ E-Learning 

- ระบบหองสมุด 

- ระบบสมาชิก SUNet 

- ระบบโทรศัพทระหวางวิทยาเขต (Voice Over IP) 

- ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference System) 

- ระบบ Internet (Mail,Web,Proxy,FTP) 

หนาท่ีฝายบริหารจัดการเครือขาย 

1. ระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรของระบบเครือขาย (Log Files) 
2. บริหารจัดการ การใชงานระบบเครือขาย (Network Management) 

- Internet/Intranet 

- Remote Access Service (RAS) 

- Network Monitor 
3. ระบบความปลอดภัยของเครือขาย 
4. บริหารจัดการระบบสมาชิก SUNet 
5. สํารองขอมมูลแตละระบบ (Backup System) 

การเช่ือมตอระบบเครือขายแตละวิทยาเขต 

1. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

- Fiber Optic (MM/SM) จากศูนยคอมพิวเตอร ไปยังอาคารตางๆ ไปในรูป Star 

- ความเร็ว 1Gbps ไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ เกือบท้ังหมด 
2. ศิลปากรวังทาพระ 

- Fiber Optic (MM/SM) จากศูนยคอมพิวเตอร ไปยังอาคารตางๆ ไปในรูป Star 

- ความเร็ว 1Gbps ไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ  
3. สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

- สาย UTP จากหอง Server ไปยังชั้นตาง 

- Fiber Optic (MM) ไปยังอาคารคณะดุริยางค 

- ความเร็ว 1Gbps และ 100 Mbps 
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

- Fiber Optic (MM/SM) จากศูนยคอมพิวเตอร ไปยังอาคารตางๆ ไปในรูป Star 

- ความเร็ว 1Gbps ไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ 
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การใหบริการบนระบบเครือขาย 

1. ระบบ Mail หลักของมหาลัย 

- พ้ืนท่ี Mail Box อาจารย/ขาราชการ 1 GB ลูกจางชั่วคราว 250 MB และนักศึกษา 50 
MB 

- Web mail/POP3/IMAP 
2. Web Hosting ของคณะ/หนวยงาน ตางในมหาวิทยาลัย 

- Apache/IIS/MySql/Joomla/PHP 
3. ระบบเครือขายไรสาย Wireless Network (SU-Wi-Fi) 383 Access Points 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  173  จุด 

- ศิลปากรวังทาพระ   46 จุด 

- สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  29 จุด 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  135 จุด 
4. Remote Access Services 

- ISDN ศิลปากร วังทาพระ 30 เลขหมาย 

- ISDN วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 30 เลขหมาย 
5. เชื่อมตอ Internet ผานระบบ Broadband WiFi 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (30/1 Mbps  x 2)  

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (30/1 Mbps  x2) 
6. ระบบ Antivirus คอมพิวเตอร (ท้ัง 4 วิทยาเขต) 
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VOIP ระบบเครือขาย 

1. ระบบโทรศัพทระหวางวิทยาเขต (SUTeI50) 

- ศิลปากรวังทาพระ   16  คูสาย  (1) 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 16 คูสาย  (2) 

- สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  16 คูสาย  (3) 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  8 คูสาย  (4) 
2. การเรียกใชงาน 

- 50+วิทยาเขต+เบอรภายวิทยาเขต 

การดูแลระบบความปลอดภัยของเครือขาย 

1. Firewall Gateway ชั้นท่ี 1(External) 

- ทางเขา/ทางออก 
2. Firewall Gateway ชั้นท่ี 2(Internet) 

- ปองกันเครื่อง server ท่ีใหบริการ 
• Database 
• Server Intranet 

3. การใหบริการ VPN Gateway 

- Reference Database 

- Intranet Services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  17 

 

 
กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

 

 
 
 
ศูนยการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต (IDC) 
0  ทําหนาท่ีผลิตสื่อการสอนแบบ Online ใหมหาวิทยาลัย ใหบริการดานสื่อการสอนทุกประเภทกับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอน รวบรวมสื่อ
การสอนของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตข้ึน 
 
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning 
2. ใหบริการระบบประชุมและการเรียนการสอนทางไกล 
3. สถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต SU RadioNet 
4. งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย (e-Training) 
5. งานบริการวิชาการทางดานการผลิตสื่อและฝกอบรม 

วิชาการและคุณภาพ 
1. สื่อท่ีผลิตข้ึนไดผานการวิเคราะห ตามกระบวนการผลิตสื่อ 
2. มีดําเนินการผลิตอยางเปนข้ึนตอน และมีบุคลากรเฉพาะดานสําหรับงานผลิตสื่อการสอน 
3. มีการตรวจสอบ และประเมินผลจากผูใชและผูเชี่ยวชาญกอนนํามาใชงาน  

ความพรอมในการทํางาน 
1. มีบุคลากร ดานการผลิตสื่อการสอน จํานวน 16 คน รองรับงานในทุกวิทยาเขต 
2. ใช Software ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองในกระบวนการผลิตสื่อ 
3. มีหองสตูดิโอสําหรับบันทึกภาพและเสียง รวมท้ังอุปกรณสําหรับอํานวยความสะดวกในงานผลิตสื่อ

การสอนของมหาวิทยาลัย 
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ศูนยคอมพิวเตอร  
  บริการเครื่องคอมพิวเตอรและการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชา ตางๆ ท่ีสอนใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยใหไดผลตรงตามความตองการของตลาด ซ่ึงจะใช
หองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอรในการฝกหัด ใหนักศึกษามีประสบการณเพ่ิมมากข้ึน และใหบริการ ในการ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสงเสริมการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
  นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีใน การฝกอบรมทางวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหบริการเครือขาย 
ตลอดจนใหบริการวิเคราะหขอมูล และคอมพิวเตอรในการฝกอบรมแกสวนราชการและหนวยงานตางๆ และ
ดําเนินการ วิจัยในดานการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปนประโยชนตอชุมชนดานท่ีสามารถจัดทําได 
 
 ศูนยคอมพิวเตอรใหบริการดังกลาว ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

1. วังทาพระ 
2. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. ติดตั้งและดูแลเสนทางรับ/ขอมูลบนระบบเครือขาย 
2. ติดตั้งและดูแลเครื่อง Server หลัก ท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย 

• ระบบ MIS 

• ระบบงานทะเบียน 

• ระบบ e-Learning 

• ระบบหองสมุด 

• ระบบสมาชิก SUNet 

• ระบบโทรศัพทระหวางวิทยาเขต (Voice Over IP) 

• ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference System) 

• ระบบ Internet (Mail, Web, Proxy, FTP, ฯลฯ) 
3. ระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรของระบบเครือขาย (Log File) 
4. บริหารจัดการ การใชงานระบบเครือขาย (Network Management) 

• Internet/Intranet 

• Remote Access Service (RAS) 

• Network Monitor 
5. ระบบความปลอดภัยของเครือขาย 
6. บริหารจัดการระบบสมาชิก SUNet 
7. สํารองขอมูลแตละระบบ (Backup System) 

 



โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  19 

 

 
ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร  
0  สรางเครือขายดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการขอมูล การ
วางแผนและดําเนินการกับฐานขอมูลของแตละชุมชนทางภูมิภาคตะวันตก 
 
 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง 

การบริหารจัดการองคกร“หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร”หอสมุดพระราชวังสนามจันทร   (ตามราช
กิจจานุเบกษา) 

 ประวัติและพัฒนาการ 

  โครงสรางการบริหารสํานักหอสมุดกลาง 

  โครงสรางการบริหารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

  การบริหารงานภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

  แผนพัฒนา 

  ภาพรวม 

 

ประวัติและพัฒนาการ 

พ.ศ.2511  พ้ืนท่ีขนาด  200  ตารางเมตร (ใชรวม) 

พ.ศ.2514  ขยายพ้ืนท่ีขนาด  400  ตารางเมตร มีหองสมุดคณะอักษรศาสตรและหองสมุดคณะศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2518  รวมหอสมุดกับหองสมุดคณะ“หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ  พระราชวังสนามจันทร” 

พ.ศ.2519  อาคาร  2  ชั้น  พ้ืนท่ี  2,266  ตารางเมตร  รวมหองสมุดเสียง และหองปฏิบัติการทางภาษา
“แผนกหองสมุด หองสมุดเสียงและอุปกรณโสตทัศน” 

พ.ศ.2532      มติ ค.ร.ม.  ใหจัดตั้ง    “สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

พ.ศ.2535      แบงสวนราชการในสํานักหอสมุดกลาง  
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โครงสรางการบริหารสํานักหอสมุดกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 
สํานักเลขานุการ 

หอสมุดสาขา วังทาพระ 
 

หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 

งานธุรการ ฝายบริการ ฝายวิเคราะหและพัฒนา 
ทรัพยากรหองสมุด 

ฝายโสตทัศนศึกษา 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนยขอมูลภาคตะวันตก งานวิชาการและประชาสัมพันธ 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการดานหองสมุดและเทคโนโลยี  สําหรับสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัยของ
อาจารย  นักศึกษาและบุคลากรอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนบุคคลภายนอก 

2.  เพ่ือเปนแหลงรวบรวม  เก็บรักษา และใหบริการดานขอมูล  เอกสาร โสตทัศนวัสดุ ท่ีมีความสําคัญและมี
คุณคา 

3.  เพ่ือสงเสริมใหมีการผลิตสื่อและขอสนเทศทางดานศิลปกรรมและ วัฒนธรรมไทย 

4. เพ่ือขยายขอบเขตเครือขาย และประสานงานกับมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เปนการเพ่ิม คุณภาพดานบริการวิชาการ 

5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการสืบคนขอมูล ท้ังงาน บริหารและงานบริการของหอสมุด 

6. เพ่ือความรวมมือโดยเปนแหลงฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพแกนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรเทคโนโลยี  ทางการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

ปรัชญา     มุงม่ันเปนแหลงรวบรวม  จัดเก็บ และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช      

ปณิธาน สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการทาง วิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิสัยทัศน   ใหบริการท่ีสรางสรรค และกาวทันเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการ  สารสนเทศ ท่ีปรับ                 
เปลี่ยนไปอยางตอเนื่องของสังคมมหาวิทยาลัยและชุมชน 

พันธกิจ 

เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ดําเนินการและจัดบริการสารสนเทศทางวิชาการอยางรวดเร็ว มีศักยภาพ ในทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน
และการวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
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การบริหารงานภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

ฝายบริการ 

- งานบริการยืม-คืนหนังสือ งานบริการสารนิเทศ งานบริการและหนังสือพิมพ จํานวน
บุคลากร 19 คน 

ฝายวิเคราะห 

- งานพัฒนาทรัพยากรหองสมุด งานวิเคราะหเลขและทํารายการ จํานวนบุคลากร 10 คน 

ฝายโสตทัศนศึกษา 

- งานเทคนิคและบริการโสตทัศนศึกษา งานบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรน งานกราฟกและ
นิทรรศการ งานบริการศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง จํานวนบุคลากร 5 คน 

งานธุรการ 

- งานการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ งานสารบรรณ สวัสดิการและ
บริการ งานบํารุงรักษาทรัพยากรหองสมุด จํานวนบุคลากร 15 คน 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

•   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

      พ.ศ. 2540  ระบบ  INNOPAC   

 -  จํากัดการสืบคน (Limited User) 

 -  รูปแบบการคน : Text  mode 

      พ.ศ. 2545  ปรับเปนระบบ Millennium (รวม      
3 วิทยาเขต) 

 -  ไมจํากัดการสืบคน (Unlimited User) 

         -  รูปแบบการคน : คนผานเว็บ http://www.opac.lib.su.ac.th 

- เว็บไซตของหอสมุด  

- ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง 

 - ฐานขอมูลดรรชนีบทความวารสารภาษาไทย 

 - ฐานขอมูลเสียง 

http://www.opac.lib.su.ac.th/
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 - ฐานขอมูลกฤตภาคภาคตะวันตก 

 - e-Book ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร 

 - ฐานขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยและบุคลากร มศก. 

ประเภทงานบริการ 

 บริการยืม (ตนเอง ระหวางวิทยาเขต ระหวางหองสมุด) 

  บริการรับคืน (หอสมุดฯ ตูรับคืน ไปรับคืนท่ีคณะวิชา) 

  บริการตอบคําถาม (ทุกจุดในหอสมุด / โทรศัพท / อีเมล และอ่ืนๆ) 

  บริการวารสาร - หนังสือพิมพ 

  บริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

  บริการฐานขอมูล และการสืบคนจากฐานขอมูล 

  อ่ืนๆ (นิทรรศการ หนังสือใหม ขาวทันสมัย ตูรับความคิดเห็น) 

 

การบริการชุมชน 

๏ โครงการวันเด็กสาระฮาเฮ 

๏  โครงการคายหองสมุดสุดหรรษา นําพาความรูสูชุมชน 

๏  โครงการหองสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน 

๏  โครงการนิทรรศการสัญจร 

๏  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 

๏  แหลงฝกงานสําหรับนักศึกษา 

๏  อ่ืนๆ (เชน  จัดอบรม สัมมนา แนะนําการจัดหองสมุด อบรมการสืบคนขอมูล เปนตน) 

การประชาสัมพันธ 

     http://www.snc.lib.su.ac.th 

     เครือขายสังคมตางๆ ไดแก Twitter, Facebook, MSN 

     ขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     จดหมายขาวมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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     วารสารลานจันทร 

      อ่ืนๆ (เชน แผนพับ ปายประกาศ) 

โครงการปงบประมาณ 2554 

๏ โครงการสรางดัชนีบงชี้การทํางานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

๏  โครงการหนังสือเสียง 

๏  โครงการ The Space@SU 

๏  โครงการ Information Literacy Skills 

๏  โครงการ Customers Delight 

๏  โครงการมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู 

๏  โครงการ Shopping Books Tour 

๏  โครงการ Quick Cat(alog) 

๏  โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
คอมพิวเตอรในหองสมุด 

๏ โครงการฐานขอมูลจุลสาร 

๏  โครงการ Millennium Refresh 

๏  โครงการฐานขอมูลผลงานบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับนานาชาติ 

๏  โครงการหองสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน 

๏  โครงการนิทรรศการสัญจร 

๏  โครงการ English in Library 

๏  โครงการ Library Showroom 

๏  โครงการสัมมนาประจําป 

๏  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน  ประสบการณ 

๏  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
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สรุปการบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกร 

 

  

 

 

 

 

 

 

โดย ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีองคกรตางๆ กําลังใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคามากท่ีสุดขององคกร เปนกลยุทธหนึ่งท่ี สามารถสราง
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร ดวยเหตุผลดังกลาว องคกรตางๆ จึง พยายามท่ีจะแสวงหากลยุทธ
หรือเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การ บริหารจัดการผูมีความสามารถสูง(Talent 
Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใชทักษะเปนพ้ืนฐาน (Skill based Human 
Resource Management) การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปน พ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource Management) 
เปนตน 
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ในการพัฒนาระบบสมรรถนะนั้นจะตองมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานและท่ีมา ดังนั้นการกําหนด ระบบ
สมรรถนะนั้นเราจะตองกําหนดมาจากวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategy) คานิยม 
(Value) วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) หรือพฤติกรรมท่ีองคกร คาดหวัง/ปรารถนาใหบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติ (Behavior Desirable) หลังจากนั้นจึงกําหนด สมรรถนะขององคกร (Organizational 
Competency) หรือทิศทาง เปาหมาย ท่ีองคการตองการ บรรลุเพ่ือสรางความแตกตางหรือโดดเดนกวา
องคกรคูแขง 

เม่ือกําหนดสมรรถนะขององคกรแลว ในข้ันตอนตอมาเราตองกําหนดสมรรถนะของบุคลากร 
(Employee Competency) ซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามสาย 
วิชาชีพ (Functional Competency) สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมงาน/สายวิชาชีพ (Common 
Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตําแหนงในกลุมงาน/สายวิชาชีพ (Specific Functional 
Competency) 

ข้ันสุดทายก็คือการนําระบบสมรรถนะไปเปนพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน ดานตางๆ 
ขององคกร เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ การวางแผนการสืบทอด ตําแหนง และการจายคาตอบแทน 
เปนตน เม่ือบุคลากรขององคกรมีสมรรถนะสูงข้ึนก็จะทําให ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ สุดทายก็จะสงผลให
องคกรมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จ (Excellence Performance) 

ควรเปล่ียนแปลงสมรรถนะเม่ือไร 

• เม่ือองคกรมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและวัฒนธรรมของ องคกรใหม 
ดังนั้นเราก็ควรปรับปรุงสมรรถนะใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

• เม่ือภารกิจ บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานของหนวยงาน/องคกร เปลี่ยนแปลง 
• เม่ือบุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรมในระดับนั้นๆ หรือสมรรถนะนั้นๆ ไดสมบูรณแลว 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic or Attribute) 

 

Underlying Characteristic or Attribute 

เปนสมรรถนะของบุคคลซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกระทํา พฤติกรรม หรือการคิด โดย คุณลักษณะ
พ้ืนฐานเหลานี้จะแผขยายไปยังสถานการณอ่ืนๆ และคงทนอยูภายในตัวบุคคลเปน ระยะเวลานานพอสมควร 
หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองมีคุณลักษณะอยางไรบาง” คุณลักษณะพ้ืนฐานประกอบดวยสิ่งตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. แรงจูงใจ (Motive) เปนสิ่งท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความตองการ ซ่ึงแรงจูงใจจะเปนตัว ผลักดันหรือแรง
ขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรม หรือตัวกําหนดทิศทางหรือทางเลือกในการกระทํา พฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองตอเปาหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนไมพึงปรารถนา เชน เม่ือบุคคลตั้งเปาหมาย
ท่ีทาทายจะทําใหเขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน และมุงม่ันท่ี จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ และจะใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือทํางานใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

2. อุปนิสัย (Trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซ่ึงจะแสดงออกมาเพ่ือ ตอบสนองตอขอมูล 
หรือสถานการณตางๆ อยางสมํ่าเสมอ อุปนิสัยเปนสิ่งท่ีเกิดจากการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู 
ประสบการณ และการเรียนรูของบุคคล สมรรถนะดานอุปนิสัยเชน การควบคุม อารมณภายใต
สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เปนตน 

3. อัตมโนทัศน (Self-Concept) หรือความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ (Attitude) 
คานิยม (Value) จินตภาพสวนบุคคล (Self-Image) เปนตน 

4. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลตองการสื่อใหผูอ่ืนในสังคม เห็นวาตัวเขามี
บทบาทตอสังคมอยางไรบาง เชน การเปนผูนําทีมงาน ความมีจริยธรรม เปนตน 

5. ความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูล ความรู ความเขาใจในหลักการแนวคิดตางๆ ท่ี บุคคล
จําเปนตองมีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองมีความรูอะไรบาง” เชน 
เจาหนาท่ีบุคคล ตองมีความรูเก่ียวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรูเก่ียวกับ กฎหมาย
แรงงาน เปนตน 
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6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญหรือความคลองแคลวในการ ปฏิบัติงานท้ังดานใช
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือการใชสมองเพ่ือคิดสิ่งตางๆ หรือกลาว อยางสั้นๆ ก็คือ 
“บุคคลตองทําอะไรไดบาง” เชน อายุรแพทยตองมีสมรรถนะ “ความเชี่ยวชาญในการ ตรวจวินิจฉัย
และรักษาโรคดานอายุรศาสตร” จิตแพทยตองมีสมรรถนะ “ความเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาผูปวยจิตเวชและสารเสพติด”เปนตน ระดับหรือประเภทของสมรรถนะนี้เราสามารถ นําไป
ประยุกตใชในการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงคุณลักษณะท้ัง 5 ประการดังกลาว สามารถ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model) 

 

The Iceberg Model 

 

สวนเปลือกนอก พัฒนางาย 
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สมรรถนะดานความรูและทักษะนี้มีแนวโนมท่ีคนเราจะสามารถสังเกตเห็นและ วัดได โดย อยูในสวนท่ี
โผลพนน้ําข้ึนมาหรือเปลือกนอกของตนไม ฉะนั้น ความรูและทักษะจึงสามารถพัฒนา ไดงายท่ีสุด สมรรถนะท่ี
อยูใตน้ําหรืออยูในสวนท่ีเปนแกนของตนไม หรือซอนเรนอยูลึกๆ ภายใน ตัวบุคคล ไดแกแรงจูงใจ อุปนิสัย 
และอัตมโนทัศน สมรรถนะเหลานี้จะยากตอการวัดและพัฒนา บางครั้งสมรรถนะดานอัตมโนทัศนสามารถ
สังเกตเห็นได บางครั้งก็ซอนเรนอยูภายใน ซ่ึงสามารถ เปลี่ยนแปลง/พัฒนาไดดวยการฝกอบรม การบําบัดทาง
จิตวิทยา และ/หรือพัฒนาโดยการให ประสบการณทางบวกแกบุคคล แตก็เปนสิ่งท่ีพัฒนาคอนขางยากและ
ตองใชเวลานาน โดยท่ัวไป แลวองคกรสวนใหญจะทําการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะดาน ความรู และสมรรถนะดานทักษะเปนสวนใหญ เพราะสามารถทําไดงายโดยอาจพิจารณาจาก
ผลการศึกษา หรือการทดสอบความรู ความสามารถ สวนสมรรถนะดานแรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัยนั้น 
จะไมคอยวัดและประเมินมากนัก เพราะเชื่อวามีอยูในตัวบุคคลแลว ซ่ึงในความเปนจริงแลวหาก สามารถเลือก
ไดเราควรพิจารณาสมรรถนะดานคุณลักษณะ (แรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัย) ของผูสมัครเปนลําดับแรก 
เนื่องจากเปนสวนท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคล เปนสวนท่ีพัฒนายากท่ีสุด สวนสมรรถนะดานความรูและทักษะ
นั้นเปนสิ่งท่ีเราสามารถสอน ฝกฝน และพัฒนาไดงายกวา 

 

ตัวอยาง : ความมุงม่ันความสําเร็จ 

สมรรถนะดานแรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัย จะเปนตัวทํานายทักษะพฤติกรรมและการ กระทํา และ
สุดทายจะทํานายผลการปฏิบัติงาน (Outcome)คุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย แรงจูงใจ อุปนิสัย มโน
ทัศน และความรู เปนสมรรถนะพ้ืนฐานของบุคคล เม่ือบุคคลแสดงเจตนาหรือ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงาน เขา
จะมีความมุมานะพยายามแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ สุดทายก็จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานนั่นเอง 
เชนสมรรถนะดานความมุงม่ันความสําเร็จ เปนสิ่งท่ี บุคคลแสดงเจตนาท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
เม่ือเขาตองการประสบความสําเร็จ เขาก็ จะตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานใหมีความทาทาย และเขาก็จะ
พยายามรับผิดชอบโดยปฏิบัติงาน ใหเสร็จ พยายามทํางานใหสูงกวาเปาหมายหรือมาตรฐานท่ีตั้งไว รวมท้ังนํา
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ผลงานท่ีผานมาเปน ขอมูลยอนกลับ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องท้ังดานคุณภาพ 
ผลผลิต ยอดขาย และรายได หากบุคคลใดก็ตามท่ีมีลักษณะกลาเสี่ยง (Risk Taking) ก็จะนําไปสูการสราง 
นวัตกรรมท้ังดานผลิตภัณฑใหม บริการ และกระบวนการใหมๆ ในการปฏิบัติงาน เปนตน 

สมรรถนะในการทํางาน 

ระบบ สมรรถนะในการทํางาน (Competency Model) เปนเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากร
มนุษยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีผูบริหารทุกระดับสามารถนํามาใชในการ สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามท่ี ตําแหนงกําหนด เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีได
ตามผลตามท่ีคาดหวังไว 

สมรรถนะในการทํางาน (Competency) หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills, 
Personal Attribute) ของบุคคลท่ีจําเปนตองมี เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ี ใหประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

1. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี ถาไมมีความรู พนักงานก็ไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางถูกตอง ความรูนี้มักจะไดจากการศึกษา อบรม สัมมนา รวม
ไปถึงการแลกเปลี่ยนความรูกับผูมีความรูในดานนั้นๆ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี ถา ไมมีทักษะแลว ก็
ยากท่ีทําใหพนักงานทํางานใหมีผลงานออกมาดีและตามเปาหมายท่ีกําหนด ไวได ทักษะนี้มักจะไดมา
จากการฝกฝน หรือกระทําซํ้าๆอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดความ ชํานาญในสิ่งนั้น 

3. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ คานิยม 
แรงจูงใจและความตองการสวนตัวของบุคลล คุณลักษณะเปนสิ่งท่ีติดตัวและ เปลี่ยนแปลงไดไมงาย
นักคุณลักษณะท่ีไมเหมาะสมกับหนาท่ีมักจะกอใหเกิด ปญหาในการ ทํางาน และทําใหงานไมประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 

องคประกอบของระบบสมรรถนะ (Components of a Competency Model) 

องค ประกอบของระบบสมรรถนะประกอบดวยฐานขอมูลสมรรถนะขององคกร (Competency Basket) 
ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ชื่อสมรรถนะและคําจํากัดความ (Competency 
Names & Definitions) ระดับชั้นความสามารถ (Proficiency Level) และดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Indicators) รายละเอียดดังภาพ 
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Components of a Competency Model 

ขีดความสามารถของสมรรถนะในการทํางาน 

4ขีดความสามารถ (Proficiency Level): หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็น ถึงความสามารถ 
ความชํานาญในแตละสมรรถนะ ซ่ึงขีดความสามารถของกลุมสมรรถนะหลัก (Core Competency) กลุม
สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Functional Competency) และกลุม ความรูในงาน (Job Competency) ได
แบงออกเปน 5 ระดับ ตามระดับความชํานาญ (Expertise) ไดแก 

• 4ระดับท่ี 1 ข้ันพ้ืนฐาน (Novice) หมายถึง ระดับทักษะพ้ืนฐานท่ีพนักงานควรมี 
• 4ระดับท่ี 2 ข้ันปฏิบัติงาน (Adequate) หมายถึง ระดับความสามารถท่ีพนักงาน จําเปนตองมีในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน 
• 4ระดับท่ี 3 ข้ันประยุกต (Develop) หมายถึง ระดับท่ีพนักงานมีความสามารถในการ ประยุกตใช

ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบไดดี 
• 4ระดับท่ี 4 ข้ันกาวหนา (Advance) หมายถึง ระดับท่ีพนักงานสามารถใชทักษะดวย ความชํานาญใน

งานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
• 4ระดับท่ี 5 ข้ันเชี่ยวชาญ (Expert) หมายถึง ระดับท่ีพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใช ทักษะนั้นๆ

กับหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 
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4ในสวนของกลุมสมรรถนะดานการบริหาร 4 (Management Competency) ไดแบง ออกเปน 5 ระดับตาม
สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ไดแก 

• 4ระดับท่ี 1 เจาหนาท่ีอาวุโสหรือหัวหนาทีม (Senior Officer /Team Leader) หมายถึง ขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการพ้ืนฐานท่ีพนักงานในระดับพนักงานอาวุโส ตองใชใน การปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะหัวหนาทีม 

• 4ระดับท่ี 2 ผูบริหารระดับตน (First Line Management) หมายถึง ขีดความสามารถ ดานการบริหาร
จัดการท่ีพนักงานในกลุมผูบริหารระดับตน เชน หัวหนาหนวย / ผูจัดการหนวย เปนตน จําเปนตองใช
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

• 4ระดับท่ี 3 ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) หมายถึง ขีดความสามารถ ดานการบริหาร
จัดการท่ีพนักงานในกลุมผูบริหารระดับกลาง เชน ผูจัดการฝาย เปนตน จําเปนตองใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

• 4ระดับท่ี 4 ผูบริหารระดับสูง (Top Management) หมายถึง ขีดความสามารถดานการ บริหาร
จัดการท่ีพนักงานในกลุมผูบริหารระดับสูงเชน ผูอํานวยการฝาย เปนตน จําเปนตองใช ในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

• 4ระดับท่ี 5 ผูบริหารองคกร (Executive) หมายถึง ขีดความสามารถดานการบริหาร จัดการสําหรับ
ผูบริหารระดับองคกรจําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

บทบาทและหนาท่ีของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

ใน ขบวนการจัดทําระบบสมรรถนะในการทํางาน ข้ันตอนการกําหนดสมรรถนะ มาตรฐานและการ
ประเมินสมรรถนะของพนักงาน เปนข้ันตอนท่ียากและละเอียดออนท่ีสุด ใน ข้ันตอนนี้จะประสบความสําเร็จ
ได ตองไดรับความรวมมืออันดีจากผูบังคับบัญชาและ ผูใตบังคับบัญชา โดยท้ังสองฝายมีบทบาทและหนาท่ี
ดังนี้ 

4ผูบังคับบัญชาโดยตรง4 หมายถึง ผูประเมิน มีบทบาทและหนาท่ีในการ 

• วิเคราะหหนาท่ีและผลท่ีดาดหวังของตําแหนงงาน 
• กําหนดวาสมรรถนะอะไรท่ีจําเปนในการทํางานบาง ตองมีอยูในระดับ ความสามารถไหน และ

สมรรถนะไหนมีความสําคัญมากท่ีสุดในการทํางาน 
• ประเมินความสามารถของพนักงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
• วางแผนการพัฒนาสมรรถนะท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
• ใหคําปรึกษา แนะนํา ผูใตบังคับบัญชาในวิธีการพัฒนาสมรรถนะดวยตนเอง 
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4ผูใตบังคับบัญชา4 หมายถึง ผูรับการประเมิน มีบทบาทและหนาท่ีในการ 

• ศึกษารายละเอียดของตําแหนงงาน สมรรถนะท่ีจําเปนในการทํางาน 
• เปรียบเทียบความรู ทักษะ ของตนเองกับระดับความสามารถท่ีกําหนดไว 
• รวมกําหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะกับผูบังคับบัญชา 
• ขอคําปรึกษา คําแนะนํา จากผูบังคับบัญชาในวิธีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
• ประเมินความกาวหนาของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

ความถี่ในการประเมินสรรถนะการทํางาน 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ควรทําการ
ประเมินสมรรถนะในการทํางานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยทําการประเมินในชวงเวลา ระหวางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือนําแผนการพัฒนารายบุคคลไปเปนเปาหมายการ ทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาในปถัดไป 

 

ข้ันตอนการกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model) 

 

Competency Development Model 

การกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร ทําไดหลายวิธี เชน วาจางท่ีปรึกษา ใหมาชวย
ดําเนินการจัดทําระบบสมรรถนะ หรือแตงตั้งคณะทํางานภายในข้ึนมาศึกษาและ รวมกันพัฒนาก็ได ซ่ึงแตละ
วิธีก็มีขอจํากัดแตกตางกัน ในท่ีนี้จะขอนําเสนอข้ันตอนการกําหนด และพัฒนาระบบสมรรถนะท่ีเปนรูปธรรม 
และคิดวามีประสิทธิผล จึงขอเสนอข้ันตอนการ พัฒนาระบบสมรรถนะ ดังนี้ 

http://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/Competency-Development-Model.jpg
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ข้ันตอนท่ี 1 : การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off) 

เริ่มดวยข้ันตอนการเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญ มาก 
โดยองคกรควรเชิญทีมงานท่ีปรึกษาหรือวิทยากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับระบบ สมรรถนะ มาเปน
วิทยากรเพ่ือใหความรูเก่ียวกับแนวคิดของระบบสมรรถนะและแผนการดําเนิน งาน ของโครงการ แกผูบริหาร
ระดับตน – สูง วัตถุประสงคของข้ันตอนนี้ก็เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับ ทุกคนมี ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ
สมรรถนะความสําคัญ และประโยชน รวมท้ังแผนการดําเนินงานของโครงการ และคาดหวังวาผูบริหารทุกทาน
จะไปถายทอดความรูตอใหกับผูใตบังคับ บัญชารับทราบ สามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยในเบื้องตนได 
รวมท้ังสามารถใหความเห็น/ขอเสนอแนะในการ พัฒนาระบบสมรรถนะไดอยางถูกตองและตรงกับ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมายควรเปนผูบริหารตั้งแต ระดับหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย รองผูอํานวยการ/รอง
คณบดี จนถึงผูบริหารระดับสูง และ คณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะ เปนตน 

ข้ันตอนท่ี 2 : ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation and Diagnosis) 

ทีมท่ีปรึกษาและคณะทํางานฯ ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกรเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตรการบริหารงาน วัฒนธรรมองคกร ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะท่ีผูบริหาร
คาดหวังจากบุคลากร และขอมูลท่ัวๆ ไป โดยทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร คูมือ Website สัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูง การใชแบบสอบถามกับบุคลากรระดับตางๆ ขององคกร รวมท้ังศึกษาระบบสมรรถนะจาก
สถาบันองคกรคูแขง หรือองคกรท่ีมีโครงสรางภารกิจการ ดําเนินงานคลายคลึง/ใกลเคียงกับองคกรของเรา 
เพ่ือนํามาวิเคราะหและเปนแนวทางในการให คําปรึกษาและกําหนดสมรรถนะของบุคลากรใหถูกตอง 
เหมาะสม และทาทายมากข้ึน เม่ือ เปรียบเทียบกับองคกรตางๆ 

ข้ันตอนท่ี 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) 

ในข้ันตอนนี้ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะของ องคกร เชิญ ผูบริหาร
ระดับสูงตั้งแตหัวหนา/ผูอํานวยการ/คณบดี ข้ึนไปมารวมกําหนดสมรรถนะองคกร (Organizational 
Competency) และคนหาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ท้ังนี้เพราะ ผูบริหารระดับสูงจะทราบ
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ทิศทางนโยบาย และเปาหมายในการ ดําเนินงานขององคกร รวมท้ังปญหา
อุปสรรคตางๆ อยางดี จึงกําหนดสมรรถนะขององคกรได ชัดเจนและตรงประเด็นมากกวาบุคลากรกลุมอ่ืนๆ 
เม่ือกําหนดสมรรถนะองคกรและสมรรถนะ หลักเสร็จเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปก็ควรกําหนดสมรรถนะตาม
สายวิชาชีพ (Functional Competency) ท้ังสมรรถนะรวม และสมรรถนะเฉพาะทางของแตละสายวิชาชีพ 
(Common & Specific Functional Competency) โดยกลุมเปาหมายควรเปน Key Persons ท่ีเปน
ตัวแทนจาก สายวิชาชีพตางๆ 
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ข้ันตอนท่ี 4: การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development& Coaching) 

ภายหลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว คณะท่ีปรึกษา/วิทยากรควรมอบหมายให คณะทํางาน
แตละสายวิชาชีพกลับไปปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะตามสายวิชาชีพของตน ประมาณ 1-2 สัปดาหเพ่ือ
เตรียมกลับมารวมพัฒนากับทีมท่ีปรึกษา/วิทยากร หลังจากนั้นคณะท่ี ปรึกษา/วิทยากรควรใหคําปรึกษาและ
ชี้แนะ (Competency Consulting &Coaching) การพัฒนา สมรรถนะในแตละวิชาชีพใหถูกตองและมีความ
สมบูรณมากข้ึนพรอมกับการเทียบ สมรรถนะตาม สายวิชาชีพกับตําแหนงงาน (Functional Competency 
Mapping with Job Position) 

ข้ันตอนท่ี 5: การรวบรวมและจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) 

คณะท่ีปรึกษาและคณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร รวมกันทบทวนสมรรถนะ หลักของ
องคกร การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะแตละตัว (คําอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมเพ่ิมเติม วิธีการประเมินผล
และแนวทางการพัฒนา) และจัดทําการเทียบสมรรถนะหลักกับตําแหนงงาน (Core Competency Mapping 
with Job Position) โดยพิจารณาวาแตละตําแหนงควรจะมีระดับ ความสามารถมาตรฐานอยูในระดับใด 
คณะท่ีปรึกษาฯ รวบรวมสมรรถนะท้ังหมด และจัดทําคูมือ พจนานุกรมสมรรถนะขององคกร (Competency 
Dictionary) เพ่ือจัดเปนหมวดหมูสมรรถนะและใช เปนมาตรฐานกลางเผยแพรใหบุคลากรทุกหนวยงาน
รับทราบ ตลอดจนขออนุมัติใชระบบสมรรถนะ ขององคกรจากผูบริหารระดับสูง 

ข้ันตอนท่ี 6 : การส่ือสารและการประเมินสมรรถนะขาราชการ (Communication & Competency 

Assessment) 

ข้ันตอนนี้เปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมนอยกวาข้ันตอนท่ีกลาว มาแลวกลาวคือ เม่ือพัฒนา
ระบบสมรรถนะเสร็จแลวจะตองทําการสื่อสารหรือถายทอดระบบสมรรถนะ ใหกับ บุคลากรทุกคนรับทราบ
รายละเอียดของระบบสมรรถนะ ตั้งแตแนวคิดหลักการ ประโยชนของ สมรรถนะ ข้ันตอนการพัฒนา 
พจนานุกรมสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะ และนโยบายการนํา ระบบสมรรถนะไปใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ เห็นประโยชน และใหความรวมมือในการ
นําไปใชในการวัดประเมิน และพัฒนาสมรรถนะ ของตนเอง เม่ือสื่อสารใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ
แลวก็ทําการประเมินสมรรถนะ บุคลากรเปนรายบุคคล และจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางท่ี
กําหนดไวในพจนานุกรม สมรรถนะ 

ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการกําหนดสมรรถนะ 

• การกําหนดสมรรถนะนั้นเราตอง มุงท่ีอนาคต มิใชเครื่องมือท่ี Cloningความสําเร็จจากอดีต 
• ควรศึกษาและวิเคราะหองคกรกอน และควรนําจุดออนขององคกรมากําหนดเปนสมรรถนะ สิ่งท่ีเปน

จุดแข็งก็ควรนํามากําหนดเชนเดียวกันเพ่ือเสริมและรักษาจุดแข็งให คงอยู 
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• การกําหนดสมรรถนะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม องคกร ภารกิจ และ
ลักษณะงานขององคกร 

• สมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนมานั้นตองไมงายเกินไป หรือยากเกินไป ตองมีลักษณะท่ีทาทายความสามารถ
ของบุคลากรใหทําพฤติกรรมนั้นๆ 

• ตองกําหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดพฤติกรรมตองแสดงพฤติกรรม หรือความสามารถท่ีสูงกวา/โดดเดน
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 

• บุคลากรควรมีสวนรวมในการกําหนดสมรรถนะเพ่ือใหเกิด Commitment และความรูสึกเปนเจาของ 
(Ownership) 

• สมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนมาแลวควรปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

บทบาทของผูบริหารในการนําระบบสมรรถนะมาใช (Executive Role for Competency 
Implementation) 

• ศึกษาแนวคิด หลักการ เก่ียวกับระบบสมรรถนะใหเขาใจอยางลึกซ้ึง 
• ใหขอมูลกับคณะท่ีปรึกษาฯ หรือคณะทํางานในการกําหนดสมรรถนะองคกร สมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Core & Functional Competency) 
• รวมจัดทําการเทียบวัดสมรรถนะหรือมาตรฐานของความสามารถของผูดํารงตําแหนง (Job 

competency Mapping) ของผูใตบังคับบัญชา 
• ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา 
• รวมกําหนดแนวทางในการนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลดาน ตางๆ เชน การ

สรรหาและคัดเลือก การวางแผนความกาวหนา ฯลฯ 
• ใหความเห็นในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามระบบสมรรถนะ (Competency 

Development Roadmap) 
• สื่อสารและถายทอดความรูเก่ียวกับระบบสมรรถนะแกผูใตบังคับบัญชาดูแล และชวย พัฒนา

สมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา 
• วางแผนรวมกับผูใตบังคับบัญชาในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development 

Plan) ของผูใตบังคับบัญชา ภายหลังการทําGAP Analysis 
• มีสวนรวมในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (Coaching, OJT, Work Shadowing, Mentoring, 

Project Assignment) 
• สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบสมรรถนะมาใชในองคกร 
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I.IVER KWAI RIVER KWAI RESOTEL LIMITED
?FSOTEI r33/14 Ratchaprarop Rd', N'4akkasan Ratchathevi' Banskok 10400

\ f,\- Tel. o 2245 3069,0 2247 5373, O 2642 5497 Fax. O 2246 5679

rarrJ::drot'r{riunrdornr 3 lo I 85020 I

oi'uqfu (ontctHlt-)

INVOICE

""'" d^,riniyruuinr:uav rnn1ula6d'liduryrfl
Address 3J 'r5nu1a-u trn1ulad:rt \rnav{5suni

gactfi 399 ourdru tau t tnqaol

fl5{ ttl}0J1t'1ufl5 10300

'i : :osr-roz-2s;a rffnd:oz-z8o-79r9

Date n/og/ 54
Invoice No Iv54o1604
Voucher No.

Credit Term Days

Due Date 10/08/ 54

Relerence Description ol Services Quanlity Unit Pric€
Afiouni

Bahr

57 'rU

9l'10'11{15n41\:?11

{200 Li1fl x 4 fio
9t'1011,1'lt t uu

{250 u]fl x 3 fio
orur:rrs
(50 U'll) x 6 0

5,1 nu)

nu)

fru )

5i

-5?

i

I

I

45 , 600. 0

42. ,150 .O

1? , 100. 0

45, 600. 00

42. t 50. 00

li. 100. 00

Itjl
o?lt)

0-i

US

Anii lflrJ 25 5,+

Swirtlr:55q
SUB TOTAL

VAT 
- 

. ( )l)i; 6. 89E. t,{l

r o:. i -: ri. ui.r
Totat

NTERES-i AI I5';. PER I'4CNTH VJILL BE CHARGED aIJ CVEFDUE ACCOUT'iT

:OF CUSTOMER

AUTHORI2ED SiGNATUBE

,..^',-
//,,l,.aF
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I.IVER KWAI

lEsorEL

N"'" dru"nivrutrinr:Iac r ylnTu'ia6fir'r au rno
Add'"tt rJur inur n-u r mnlulad:'rrrJ{ndlr:-sl.rFlt

rnrfi .iss nuudr rnu r qloofisr

ntil IylyoJfi11lo' i 0300

lYls : 08 I - r02- 
-?.5 ;8 [t]'{i}'lt : 02- 280- :9 1 9

RIVER KWAI RESOTEL LIMITED
133/14 Ratchaprarop Rd., N4akkasan, Balchathevi, Bangkok 10400

Tel. 0 2245 3069, O 2247 5373, O 2642 5497 Fax O 2246 5679

raulrJrildldraunl$olnr 3 ro 1 8so2o a

oiuorir lontcnut-;

INVOICE

Dare t0l0g/54
Invoice No. 

IV54o 1605
Voucher No

Credit Term Days

Due Date

Description of S€rvicesReference

5 7 villl

'ti r #0.:n"nyn'otLo r M 1 : r q1

(i,200 ulll x 28 rib.'r x r 61l I

,"i
Yl I YIUO U t d )- lll{: olj 0 l1.l 1t lSl
(,\00 lllYl x I l9lun x 3 nU)

L qir 05 i?rlrr nr.l 25 5+

oeJ r) ()8 ailnflrj l-551+

-{OIG-I-Iu\_DREDTWT'T_HOiJ'SANTf 
EME-HLI.TDi€DBA}ITONL\.'.

100,800.0

1,500.0

100.800.00

r . 500. 00

SUB TOTAL , 2't' b!' .J"l-

6.69:. 5l

l-- iol..il'io.'itti
VAT 

- . OU",

Total

.ITEREST AT I5% FER L1ONTII WILL BE CHAPGED CN OVEROUE ACCC|]|']I

.--

OFI CUSTOMEFI

AUTTiOBIZEO SlGlrATl.JPE
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20172 vt! 8 g.ri1rfuurju3 e .!1\r!au a.u1\tuau nloryll{'r 10150
Tel.(662) 415-7606 ,415-7599 Fax. (662) 898-0260

E-mail : siamcity_trans@hotmail.com Website: www.siamcitytrans.com

Quotation / tutauatror Quotation No.

Date

{iiruranrrdrrlnoru

16t6t2011

dlrlnlvrultflrruact nlulafi arrautmd !r4r1nsr{utvlntuladlrtl.tnanrvunr
399 o.d'uldu ualorSnrstuta r'leean nu!. 10300

Attention:

Address :

Tel :

Fax:

Vehicle :

08-1702-2578
0-2280-7919

:nfo luarnrorure 5o drio

l,lgn,lt
Description

5 d.n. 54

.u:cunt - !.fia rn: unnJ5l -

raiunrturtsn - daraochn - !rn:.

Approve by : {!duat1e1 Customer Signature
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crrjrrnrirgu'tuanrudoirol

,.Y!(r1"

(ranrYs

tlr]urvq:

qerrio{nuoi )

:rnri:u:

:rnrdt nr :
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lorvirun: fr'ouJfr 16 or r I rlouhi.r u{ro{ri'rrlo.r1ldld4 nrJrvnrr

no.: nd'.r dlinrlo6ntI d

-;')uvr

t1fl n.tt

4rrrurtnfnlir.roT nrn rdoiolnxntdrrurr
rvu4rr{ufi 5-8 A.i 1n! sq n u'h r6uom nr o-l uur.r

(rradrfl 6u'irift 4r. zzApo3 1 - t 1 j 3)

,J
(o.:10)

:rnrlrdrra:,irueuriu(!rr)nl oL

1
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1.oo uitB

qlu?utt!nou$nn1H

nllj n R1tl{ 3l

5't lt [su
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24,000.00

0.00

24,000.00

q00n tLni11.i
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0-2280-7919
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rsd!6$ oa ilni" R'll,

4/40 t.t,rlirun,t 30/1 uon 2 n.511ri1ut1't

[!?,,r._?]rrln tttulnncfl n?tlrn,
Tn:./llind 02 374 s$o

o
lu [f, tloS'Iff 'llQustation

rdo,r td ailnl i'tti t oate :

r5au {riruranr: drrininatinr:un:malulndnr:autmfi }t lirti t euge :

iuti lnrirarngtnalula':rfNlan :c at 
,arfi*:rf,ua:rnr :

ri alr"ufl n:"ggRu !i qutrn"lu

rirnqn6*:rnr SO iu aa nan,:nrr lrit n'o

drnundttouralu t s iu
riioultnr:dr::riu - i1{

nr:ir r:n-u - fl l'f 1",'"'
uinrrlreTirulaa (seller)...-............................ (ur':arla:Retrcd oui:rrz)

n":rtituHunrra

S . OFNCE SUPPLY

4/4O Soi Ramkharnhaeng 30/1 Ra.nkhamhaeng Road.

Hua]?ra Bangkapi Bangkok. 1O24o

o506

8',]flull
Item

:rdn:rdsatua"r
0escription

druru lrira
Quantity

:'t n1n 0 t1u'ltl

Unit Price

t1n1:?ll
Amount

I

2

3

4

n:&fl .ru01010nd15 A4 80G(AA)

nfinfrlr{ upezss te

rrrjfirfiadurln z dr

n:cnrsnr{nfrdn

22 :lr

I nn8':

6 u?u

I 140

I

*'*l
4,600.001

38.001

|79.63

2,112.OO

4,600.00

228.00

179.63

:2 hru

R',ru{fln'lrli}l

:2lit01tfl{E1l

7,119.63

498.37

7,618.OO



ilT'rar s'la-s wr ntrTa e'aroil r n a vr rsu n ?

6 d2&
LU6l{'ilO

noraa''.: drfnlruoinrnd
-)lUvr

fr.1 iru ronrdt oov'lilR.l"ruara

nufi vjruldrnuorrnrua:uorfirn:d.: in4
hirufiolpj'roeir.l (dri) n".rranrroiotrliti.r drrjnirglinrlrn:urnluladorrarryn 11r.14r;t-lnt

tlnlylJt nt iururiu qrrvr;

q1lqlt.:unou nnlE 7 1lq A?
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- , f '
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rad[6u aaililfif$ilals
4/40 r0t]:1:J1i1{rr4.r 30/1 tlun 2 nuu:rurilt|fin
I11?n]1"1Lr1n tlnu"r.Jn:fl n:.1rllv1'1 1 0240

In:;uftnd : o 2374 9380

.t . - - .n , .n o XI n1nun1H / tljd{tOil / lu[te\:]r
Tax Invoice / Delivery Order / Invoice

SN. OFFICE SUPPLY
4/40 Soi Ramkhamhaeng 30/1 Ramkhamhaeng Rd.

Huamark. Bangkapi. Bangkok 10240

Tel./Faxr023749380

Ingfr tV54-0328
No. :

(roncrroanrilr.nn;

@/o,ifilfal :yA'1d'1firfiun'rfi/Tax tD No. :1844254789

6o/Name : - -ff"run,t uu?n'rtun:rlrn tu t6u 6'lt6urlr11

fiarilndd,pss-i -- --- lJu11l1tl'tnu tTF tui,nutlil'.lnn t:unt

399 n.61!!6u um.:.:i:nrrrrn

unqfin npmnlto3oo

rioulznr:rir::riu
Payment Terms

iir': fi .:1u d.:d'a ia:ririui
Your Order Number/Date

n1l1!dn/Delivery drlfi.l/our Reference

f,'lo
Item

:run:ra'rodldr
Description

a'tulu
Ouantity

:ralflafiulu
Unit Price

?-lu1tlh:u
Amount

1

2

3

n?:n1:Jfi1flrons{1r 44 80G (AA)

uinfirl{ rip-ozssrn

nld'rda{u n z it
nr:ntnrinrir n

rlgi: n t i il rr rt rritr,s ?l 5 t, ti I rrit .
a l ,-"F 

' ' '':,. iJ.-: ,:',.:. , '.r i,; lia: Ifl

t *i4.f1... \*. t.-... tl. V: r::;i..::;.:::-: r;i.Jli
i{: { d-*-r_*2.... ryl_v?-$ ,

22 ir!
t ndo.r

6 ti'r!

1vo

''a

I

96.00

4,600.00

38.00

179.63

2.112.00

4,600.00

228.O0

179.63

liu'lutfin: l"rlruriun-ota 7,119.63

r{ofiuunio firrurlnurndru
nrfirarirrfir,ryat z % 498.37

ri1l.t1utGul1!/Grand Total 7,618.00

rlid:6udr/Der vered by tJ:orrrrf n6r,n:orluu'.rr rrrldu aay{fins-.wnnru ryil]u li:'rfiudrrReceived by :

l

I

.'l

i

^1-I- <__--

iiur?iDare tiauu-6/Authorized Signature 1L.i,/Dare

f 'kF ru"t j'l, utr:1lou nrtri"r: rliudr r r6o l: dr r: niqr a r i aldiu Liun-r rJ 16 a ri uria l ud-; iir 6uri.r n.rd c"Lriir ir i-,il-.i n n da.r r; u!lir ! !i.i.:
pAYllfENr 8Y C'tEOtE NOi r'ALlD rlLL ChEQUE FAS SEEN HONOIIED 8ece,!,ed as per aocve r Ecor 9ra€: r.a j.!ic,irc.ia;DS :ar- -P€ rcr ?ErLrFN;z![
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