
แผนพฒันาบคุลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพวิเตอร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 องคกรท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกสังคมนั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ดาน ดวยกันคือ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารหรือการจัดการ ซ่ึงองคประกอบท้ัง 4 องคประกอบนี้ จะตองมี
ลักษณะท่ีมีความสอดคลองกัน มีความสมดุลซ่ึงกันและกัน องคประกอบดานบุคลากรเปนองคประกอบ
หนึ่งท่ีจะตองทําหนาท่ีปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายในงานท่ีแตกตางกันไป เพ่ือใหองคกรนั้น ๆ 
ไดมีการเคล่ือนไหวและดําเนินการไปสูจุดมุงหมายขององคกรหรือเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย นโยบาย และแผนงานตาง ๆ  
 บุคลากรท่ีเขาไปทําหนาท่ีขององคกรในตําแหนงตาง ๆ นั้น จะตองมีการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี แตมิใชเพียงแตตองการใหภารกิจดังกลาวสําเร็จไปดวยดีในเชิงปริมาณเทานั้น บุคลากรที่
อยูในองคกรจะตองชวยองคกรใหมีความกาวหนาไปดวยพรอม ๆ กัน มีการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อให
องคกรสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจเชนเดียวกันไดเปนอยางดี ดังนั้นบุคลากรตองจําเปน
จะตองมีการพัฒนาตนเองในดานความรู ความกาวหนาท่ีทันสมัยข้ึนไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ท่ีเปนของบุคลากร เพื่อจะไดนําเอาความรู ความคิด ทักษะท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้นมาประยุกตใช
ในงานของตนเอง และส่ิงนั้นจะเปนผลกระทบตอเนื่องท่ีใหองคกรไดรับการพัฒนาไปอีกทางหนึ่ง 
 ความรูท่ีเกิดข้ึนในองคกรท้ังท่ีเปนความรู องคความรูเดิมท่ีมีอยูในองคกร  และความรูใหมท่ี
ไดมาจากการพัฒนาบุคลากรที่บุคลากรน้ันไดนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหองคกรมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีเพิ่มมากข้ึน  ถือไดวาเปนสวนสําคัญท่ีจะตองรักษาใหคงไวตอไปใน
อนาคต  ดังนั้นกระบวนการพัฒนาองคความรูนี้จึงตองมีการพิจารณาควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากร
เชนเดียวกัน 
 ในองคกรตาง ๆ นั้น  การพัฒนาบุคลากรจะตองมีการกําหนดทิศทางและแผนใหมีจุดมุงหมาย 
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาบุคลากรนั้นไปทางหนึ่งเปนผลโดยตรงกับบุคลากรผู
ไดรับการพัฒนาท่ีจะแสดงออกไดจากความกาวหนา ความเจริญเติบโตในการดําเนินงาน  แตอีกทางหน่ึง
ตองคํานึงถึงก็คือองคความรูท่ีบุคลากรไดมาจากการพัฒนานั้น  จะตองมีการจัดเก็บรวบรวมเอาไวใน
องคกรเชนเดียวกัน  ไมใชวาจะสูญส้ินไปหรือคงอยูไวในตัวบุคลากรน้ัน ๆ ความรูท่ีนี้จะเปนประโยชน
กับองคกร  และบุคลากรอื่น ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหไดประโยชนอยางแทจริง  
องคกรตองคํานึงถึงความรูท่ีไดมานั้น  ตองมีกระบวนการจัดการเพื่อใหความรูนั้นคงอยูในองคกร  และ
พรอมท่ีจะถูกนํามาใชในโอกาสตอไปไดอยางดี 
 ปจจุบันผลประโยชนท่ีไดจากการพัฒนาบุคลากรในองคกรนั้น  ไมใชแตเพียงเกิดข้ึนกับ
บุคลากรและการประยุกตใชความรูท่ีไดจากการพัฒนามาใชกับองคกรเทานั้น  การดําเนินการท่ีจะจัดให



ความรูท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเปนประโยชนตอไปในอนาคตกับบุคลากรและองคกรนั้น  จึงจําเปนตองมี
กระบวนการที่จัดการท่ีพัฒนาบุคลากรและความรูนั้นเปนประโยชนกับองคกรตอไป 
  
 นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเปนสวนสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีอยูในงานการบริหาร
จัดการบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย องคกรตาง ๆ ในปจจุบันไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งข้ึน
ในดานความรู ทักษะ ท่ีเกี่ยวของในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางดานความผูกพันท่ีมีตอองคกรความ
พึงพอใจในงานท่ีบุคลากรนั้น ๆ ไดปฏิบัติอยู องคกรตาง ๆ จึงตองกําหนดใหมีแผนงานพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเติมจากงานบริหารบุคคลท่ัวไปอีกสวนหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรที่ดี  จึงตองคํานึงถึงข้ันตอนต้ังแต
ข้ันตอนแรกท่ีจะเร่ิมใหมีการพัฒนา  และผลลัพธท่ีจะสงผลใหกับองคกรดวย  ในฐานะท่ีองคกรจะคงอยู
ตอไปในอนาคต  โดยเฉพาะผลการพัฒนาในดานความรู 
 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจท่ีสนับสนุน
ทางดานวิชาการใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงภารกิจดังกลาวนั้นเกี่ยวของเปนอยางมากกับเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีจะใหทําใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรท่ีเขาทําหนาท่ีในสํานักคอมพิวเตอรจึงจําเปนจะตองมีความรู 
ความสามารถที่จะสามารถไดรับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีตาง ๆ และสามารถประยุกตมาใชในงานของสํานักคอมพิวเตอรไดอยางดีและมีการนํา
กระบวนการจัดการความรูมาประยุคใช เพ่ือใหองคความรูท่ีไดจากการพัฒนาบุคลากรถูกจัดเก็บภายใน
องคกรอยางเปนระบบ และสามารถกอใหเกิดผลดีตอบุคลากรและองคกรในดานความรูในดานตอไป    
ประกอบกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีตองใหมีแผนงาน 
นโยบาย และกลยุทธทางดานการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และถือเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหนวยงานดวย สํานักคอมพิวเตอรจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได เพื่อใหเปนการเสริมและสนับสนุนภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในงานหรือ
วิชาชีพ หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ใหมากยิ่งข้ึน 
 2.2  เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีการนําเอาความรูท่ีไดรับการพัฒนานั้น มา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรมากยิ่งข้ึน 
 2.3  เพื่อใหมีการดําเนินการจัดการความรูท่ีไดจากการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบกอใหเกิด
ประโยชนตอองคกรและบุคลากร 



2.4  เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
ภายหลังการพัฒนาความรู ความสามารถ 
 2.5  เพ่ือใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดมีความผูกพันกับองคกรมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้เนื่องจาก
การพัฒนาความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 2.6  เพื่อวางแนวทางท่ีจะเปนประโยชนกับหนวยงานในการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอรในอนาคต 
 
3.  เปาหมายของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 
 สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ในการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ดานการพัฒนาวิชาชีพท่ีใชในงาน 
 ดานการพัฒนาวิชาการดานอ่ืน ๆ ท่ีจะมาสนับสนุนงานในหนาท่ี 
 ดานการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตาง ๆ  
 ดานการพัฒนาการบริหาร 

 ซ่ึงเปาหมายดังกลาวขางตน บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรจะไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา 
โดยการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 การฝกอบรมระยะส้ันวิชาชีพ/วิชาการท่ีเกีย่วของ 
 การฝกอบรมระยะยาวในวิชาชีพ/วิชาการที่เกี่ยวของ 
 การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาชีพ/วิชาการท่ีเกี่ยวของ 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพ/วิชาการท่ีเกีย่วของ 
 การศึกษาดูงานในวิชาการ/วชิาชีพท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังนี้ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดขางตนนั้น สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมใน 
กิจกรรมท้ังท่ีสํานักคอมพิวเตอรดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ึน  
 

นอกจากนั้นสํานักคอมพิวเตอรยังไดกําหนดใหบุคลากรท่ีเขารวมการพัฒนาบุคลากรไดนําเสนอ
ความรู ความสามารถท่ีไดรับการเพิ่มเติมตอสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือสํานักคอมพิวเตอรจะไดดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดการความรูตอไปเพื่อใหความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนองคความรูท่ีใชในการพัฒนาองคกร
และบุคลากรตอไป และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อนํามาพัฒนา 
ปรับปรุง ตอไป 
 
 
 



4.  ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 
 บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรทุกคนจะตองไดรับการสนบัสนุน สงเสริมใหเขารวมกจิกรรมพัฒนา
บุคลากรอยางนอย 1 กจิกรรม และมีการดาํเนินการจัดการองคความรูท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนามานั้นมี
การจัดการตามข้ันตอนการจัดการความรูตามท่ีสํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดไวอยางครบถวนทุก
กิจกรรมของการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
5.  งบประมาณท่ีใชในการพฒันาบุคลากรและจัดการความรู 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูของสํานักคอมพิวเตอรท้ังหมด จํานวนท้ังส้ิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) 
จากงบประมาณเงินรายไดแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร โดยจําแนกกิจกรรมตางๆดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน แหลงเงิน ประเภท 
1 คาลงทะเบียนฝกอบรม 50,000.00 งบประมาณเงินรายได งบดําเนินงาน 
2 คาใชจายเดินทางไปราชการ 50,000.00 งบประมาณเงินรายได งบดําเนินงาน 
3 ประชุมวิชาการ 100,000.00 งบประมาณเงินรายได งบรายจายอื่น 
4 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาที่จัดเอง 250,000.00 งบประมาณเงินรายได งบรายจายอื่น 
5 คาใชจายเจรจาความรวมมือและศึกษาดูงาน 50,000.00 งบประมาณเงินรายได งบรายจายอื่น 
 รวมทั้งสิ้น 500,000.00   

 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอรในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลาวในตอนตนยังมี
สวนท่ีไมตองใชงบประมาณของหนวยงานดวยเชนกัน 
 
6. แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 
    ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดแผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภาระงาน
ของบุคลากร ซ่ึงประกอบไปดวยการพัฒนาดานวิชาชีพ ดานวิชาการ ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดาน
การบริหารและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 



ตารางที่ 2  แผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประเภทการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม งบ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54 
ก.พ. เม.ย. พ.ค.

54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 ประมาณ 55 
1.             ฝกอบรมระยะสั้น ใช พัฒนาดานวิชาชีพ  
     ดานคอมพิวเตอร             ฝกอบรมระยะสั้น ไมใช 

            ฝกอบรมระยะยาว ใช 
            ฝกอบรมระยะยาว ไมใช 
            ประชุมสัมมนา ใช 
            ประชุมสัมมนา ไมใช 

           ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช 
            ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมใช 
            ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ใช 

           ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ไมใช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



. 
ประเภทการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม งบ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54 
ก.พ. เม.ย. พ.ค.

54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 ประมาณ 55 
2.             ฝกอบรมระยะสั้น ใช พัฒนาดานวิชาการอื่น ๆ  
    ที่เกี่ยวของ             ฝกอบรมระยะสั้น ไมใช 

            ฝกอบรมระยะยาว ใช 
            ฝกอบรมระยะยาว ไมใช 
            ประชุมสัมมนา ใช 
            ประชุมสัมมนา ไมใช 

           ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช 
            ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมใช 
            ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ใช 

           ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ไมใช 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม งบ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54 
ก.พ. เม.ย. พ.ค.

54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 ประมาณ 55 
3.             ฝกอบรมระยะสั้น ใช พัฒนาทักษะในการ 
    ปฏิบัติงาน             ฝกอบรมระยะสั้น ไมใช 

            ฝกอบรมระยะยาว ใช 
            ฝกอบรมระยะยาว ไมใช 
            ประชุมสัมมนา ใช 
            ประชุมสัมมนา ไมใช 

           ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช 
            ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมใช 
            ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ใช 

           ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ไมใช 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
ประเภทการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม งบ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54 
ก.พ. เม.ย. พ.ค.

54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 ประมาณ 55 
4.             พัฒนาดานการบริหาร ฝกอบรมระยะสั้น ใช 

            ฝกอบรมระยะสั้น ไมใช 
            ฝกอบรมระยะยาว ใช 
            ฝกอบรมระยะยาว ไมใช 
            ประชุมสัมมนา ใช 
            ประชุมสัมมนา ไมใช 

           ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช 
            ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมใช 
            ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ใช 

           ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54 
เม.ย. พ.ค.

54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
5.             พัฒนาความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ 

การกําหนดความกาวหนาใน
ตําแหนง (Career Path) 

            การวิเคราะหสมรรถนะของ
ตําแหนง (Competencies) 

            การพัฒนาสมรรถนะ 
            การดําเนนิการตาม

กระบวนการสราง
ความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ 

            การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อสราง
ความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ 

 
 
 
 



 
 
 แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไวในตารางที่ 2 แตไมไดระบุกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ นั้น 
ที่บงบอกรายละเอียดสวนใหญแลวจะเปนลักษณะที่ตองรอการประสานงานกับหนวยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เปนผูจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ นั้น 
 กระบวนการจัดการความรูจะตองมีการดําเนินการควบคูกันไปพรอมการพัฒนาบุคลากรทุกกิจกรรม ดังนั้นสํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรูดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

กิจกรรม ต.ค. 
54 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

ก.พ. 
55 

มี.ค. 
55 

เม.ย. 
55 

พ.ค. 
55 

มิ.ย. 
55 

ก.ค. 
55 

ส.ค. 
55 

ก.ย. 
55 

1.การวิเคราะหความตองการการพัฒนาความรูใหม/เพิ่มเติม            
2.การสืบหาแหลงความรูที่บุคลากรสมารถรับการพัฒนา            
3 การแสวงหาความรูจากแหลงความรูผานกระบวนการพัฒนา
บุคลากร 

           

5.การประเมินองคความรูทีไดรับมาจากการพัฒนาองคความรู            
6.การประมวลและจัดการนําความรูเขาสูระบบการจัดการความรู            
7.การถายทอดองคความรูสูภายนอกองคกร            
8.            การพัฒนาปรับปรุงองคความรูที่มีใหมีความสมบูรณทันสมัย 
 



6. ประโยชนของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 
 1.  บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก ดาน
วิชาชีพคอมพวิเตอร ดานวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ภาระงานและวิชาชีพดานทักษะ และดานการบริหารงาน 
 2.  สํานักคอมพิวเตอรมีการดําเนินการจัดการความรูท่ีไดจากการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
กอใหเกิดประโยชนตอองคกรและบุคลากร 

3. สํานักคอมพิวเตอรมีการเผยแพรองคความรูผานกระบวนการจัดการความรู 
4. สํานักคอมพิวเตอรไดประโยชนจากการประยุกตใชความรู ความสามารถท่ีไดรับเพิ่มเติมใหม

ของบุคลากรทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากย่ิงข้ึน 
 5.  เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับโอกาสเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 6.  บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองคกรมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


