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ค ำน ำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์       
เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีทิศทำงที่ชัดเจน 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภพ และมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ  

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประกอบด้วยสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร และผู้รับผิดชอบ ซึ่งบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ โดยมีเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน 

 
  

 
      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์) 

                         ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประวัติควำมเป็นมำ 

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ (Office of  
Academic Resources and Information Technology) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ
และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยเพ่ือให้บริกำรสำรนิเทศในรูปแบบต่ำง  ๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย และผู้สนใจทั่วไป ใน ปี 
2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำกำรพัฒนำระบบบริกำรโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของ
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพ่ือประสิทธิภำพของงำนบริกำรด้ำนเทคนิคกำรสืบค้น เข้ำสู่ระบบ Intranet 
และ Internet  พร้อมทั้งด ำเนินกำรงำนโครงกำรเครือข่ำยงำนสำรนิเทศ งำนผลิตและพัฒนำมัลติมีเดียและงำน
พัฒนำห้องสมุดเสมือนเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้ กับผู้ใช้บริกำรและก้ำวไปให้ทันกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกิดจำกส่วนงำน 2 ส่วน คือ ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และศูนย์วิทยบริกำรในปี พ.ศ. 2548  ตำมโครงสร้ำงใหม่ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้
เพ่ือให้มีกำรรวมงำนบริกำรที่ท ำหน้ำที่คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน น ำมำสู่กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำของหน่วยงำน 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สังกัดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จุดแข็ง (Strengths) 

  1. มีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีระบบ 
  2. มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหำวิทยำลัย 
  3. มีระบบป้องกันกำรโจรกรรมข้อมูลจำกภำยนอกที่ทันสมัย 
  4. มีอำคำรสถำนที่เป็นเอกเทศสำมำรจัดกำรบริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
  5. ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ท ำอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จ ำนวนบุคลำกรเฉพำะทำงไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนและมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย 
2. กำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรขำดกำรเชื่อมโยงกันและกำรมีส่วนร่วม 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนและให้บริกำร 

   4. ทรัพยำกรสำรสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกสำขำ 

โอกำส (Opportunities) 

1. เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยขึ้นท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเข้ำถึงข้อมูลได้
ง่ำยขึ้น 

2. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ต้องกำรใช้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น 
  4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส่งเสริมในด้ำนฐำนข้อมูลงำนวิจัยเพ่ือให้นักศึกษำได้ศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 

อุปสรรค (Threats) 

   1. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำก 
   2. กำรเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็วมีผลท ำให้กระบวนกำรในท ำงำนมีกำรเปลี่ยนแปลง 
  3. เครื่องมืออุปกรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีรำคำสูง มีผลต่อกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน 

 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ปรัชญำ (Philosophy) 

 ศูนย์รวมควำมรู้ มุ่งสู่กำรให้บริกำร บนพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีประสิทธิภำพ 
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ปณิธำน (Determination) 

 มุ่งม่ัน ตั้งใจ เพ่ือพัฒนำงำนบริกำรด้ำนสำรสนเทศ ที่ทันสมัย  และสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตส ำนึกท่ีดี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และสนับสนุนด้ำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เข้ำสู่กำรเป็น “มหำวิทยำลัยภควันตภำพ (Ubiquitous 
University)” ภำยในปี พ.ศ.2561 

พันธกิจ (Mission) 

1. เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องวิธีกำร เวลำ และสถำนที่ 
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยฯ 
4. พัฒนำหน่วยงำนให้เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ 

เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. นักศึกษำ และอำจำรย์สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องเวลำ และสถำนที่ 
2. นักศึกษำ และอำจำรย์สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องเวลำ และสถำนที่ 

(Ubiquitous Learning) 
3. สำมำรถรวบรวมและจ ำแนกข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน

ปฏิบัติงำนและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถพัฒนำโปรแกรมขึ้นใช้งำนเองและดูแลบ ำรุงรักษำ

เองได้ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

 1. ปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรของห้องสมุด 
 2. สร้ำงห้องติว ห้องท ำกำรบ้ำน และทบทวนวิชำที่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกพร้อม เช่น กระดำนไวท์
บอร์ดแบบดิจิตอล และโปรเจคเตอร์ 
 3. สร้ำงห้องฝึกภำษำในรูปแบบใหม่ 
 4. ปรับปรุงระบบ WiFi ให้มีสัญญำณแรงเพียงพอและเข้ำถึงได้ทุกพ้ืนที่ 
 5. จัดท ำระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบ mobile learning 
 6. แก้ไข และปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำยในมหำวอทยำลัย ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
สำมำรถเชื่อมโยงกันและใช้งำนร่วมกันได ้
 7. พัฒนำระบบ Management Cockpit War Room เพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
 8. ส่งเสริมให้บุคลำกรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ และไอที มีกำรพัฒนำตนเองทำงด้ำนวิชำชีพ 
 9. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำอบรมในหลักสูตรที่สำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนประจ ำของตนเองได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

 1. พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องวิธีกำร เวลำ และสถำนที่ 
 2. เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำร (MIS) 
 4. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นหน่วยงำนที่เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้
และสำมำรถน ำพำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่กำรเป็น “มหำวิทยำลัยภควันตภำพ” ได้ ภำยในปี พ.ศ. 2561 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1. ค่ำนิยมในกำรแสวงหำควำมรู้ และประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำตนเองและส ำนักฯ 
2. ค่ำนิยมในกำรแต่งกำยที่เน้นควำมสะอำดมีระเบียบสุภำพเรียบร้อย 
3. ค่ำนิยมในกำรบริกำรด้วยควำมมีมนุษย์สัมพันธ์และกำรบริกำรที่เต็มใจ 
4. ค่ำนิยมในเรื่องกำรพัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือกำรบริกำรที่ทันสมัย 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

1. วัฒนธรรมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพอ่อนน้อมถ่อมตน 
2. วัฒนธรรมในกำรให้บริกำรอย่ำงมีระบบด้วยจิตสำธำรณะโดยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. วัฒนธรรมในเรื่องกำรแต่งกำยที่เป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4. วัฒนธรรมในเรื่องกำรตรงต่อเวลำ 
5. วัฒนธรรมกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบและกำรท ำงำนเป็นทีม 

จุดมุ่งหมำยหลัก (Core Purpose) 
 กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยและทันสมัย 
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เป้ำหมำยสูงสุด  (Visionary Goal) 
 เป็นผู้น ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องสมุดที่มีประสิทธิภำพ 

กำรสะท้อนเจตนำรมณ์ 
 กำรเป็นผู้น ำในกำรใช้ ICT สู่กำรปฏิบัติภำระกิจของมหำวิทยำลัยให้ประสบควำมส ำเร็จ ด้วยกำรคิด 
พัฒนำ แล้วน ำไปขยำยผลให้กับบุคลำกรและนักศึกษำในมหำวิทยำลัย 

ทีบู่รณำกำรศิลปวิทยำ 

1. กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำให้บริกำร เช่น ให้บริกำรยืม -คืน ทั้ง 4 พ้ืนที่ ผ่ำนระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ  

2. เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำควำมรู้ในองค์กรด้วย Network Academy, Web Academy และ  
Graphic design Academy 

3. น ำศำสตร์ของกำรออกแบบทำงศิลปะมำใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่ำย และกำรเขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนำเว็บไซต์ทีม่ีคุณภำพ 
 

เอกลักษณ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 กำรให้บริกำรและแก้ปัญหำอย่ำงรวดเร็ว 
 

อัตลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

 มีสถำนที่และระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

นโยบำย 

 ด้ำนงำนวิทยบริกำร 
1) พัฒนำห้องสมุดให้มีควำมทันสมัย มีบรรยำกำศแบบสมัยใหม่  
2) จัดให้มีห้องทบทวนวิชำแบบกลุ่ม (ห้องติว) ห้องท ำกำรบ้ำน และศึกษำด้วยตนเอง 
3) จัดให้มีห้องฝึกภำษำ ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรใช้โปรแกรมฝึกภำษำ กำรชมภำพยนตร์ภำษำอังกฤษ และ

จัดจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนภำษำส ำหรับนักศึกษำและคณำจำรย์ 
4) พัฒนำงำนอนุรักษ์พลังงำนให้เป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบสกำดำ (Sacada) ที่มีอยู่ 

 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ส ำรวจและขยำยพ้ืนที่กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกเวลำ 
2) พัฒนำระบบ m-Learning (Mobile Learning) ให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงสื่อกำรเรียนรู้ได้ในรูปแบบ

ต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เช่น วิดีโอบันทึกกำรสอน ไฟล์สื่อกำรสอน ตัวอย่ำงโจทย์ แบบฝึกหัด กำรบ้ำนที่อำจำรย์
มอบหมำยในแต่ละสัปดำห์ ฯลฯ 

3) ปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือ
พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (Management Information System) ให้สำมำรถใช้งำนได้จริง 

4) พัฒนำระบบ Management Cockpit ส ำหรับกำรวำงแผนและตัดสินใจของผู้บริหำรระดับสูง 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 

1) บริหำรจัดกำรบุคลำกรให้ท ำงำนได้เหมำะสมตำมคุณวุฒิและควำมสำมำรถ 
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2) เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรในต ำแหน่งที่ขำดแคลนและจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงำนทำงเทคนิค 
3) สนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำตนเองทำงด้ำนวิชำชีพ โดยจะเสนอให้มหำวิทยำลัยเพ่ิมเงินพิเศษให้กับ

บุคลำกรทำงด้ำนไอททีี่สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบและได้รับประกำศนียบัตรจำกสถำบันที่มีมำตรฐำนได ้

จุดเน้น/จุดเด่น ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริกำรทั้ง 
4 พื้นที่ 

มีพ้ืนที่และสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรให้บริกำรที่
เพียงพอ สำมำรถรองรับกำรให้บริกำร 

มีระบบกำรให้บริกำรกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุดที่ 
เชื่อมโยงกันทั้ง 4 พื้นที่ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

�                          
        (E-learning)

�                 �   �   
                � (Discuss Room)

�                                

   �                 (Smart 
Classroom)

                       
              

         �        �           
   �                      �     � 

�                �       

�                               
                   (MIS)

�     �                               
                            �    

�                         

�                   �         
       �    

�       

�                        �   

�                       

�          �          

                                                

               �              

  �                               
        

  �                              
        

      �                   �                                                     
                         

        

                           

  �                          

                     

�                           
                              

�                    5         . 
   �                        
                  

�                                   
   �                

�     �                �  

�      �                             
                 .            

�                   �      
       

�              

�                 �

�                    
�                   
              
�         �        �         

�              

                  �  

�      �                  �
           

�                                 
             (MIS)

�                                  

�            �              �   � 
Server

�                          
           
�           �                  

�                    �            

�          �                
                           
�          � �     

�                        
        

�                       �  

�                                        

�           noc.Rmutr.ac.th

                                 
              �           
          �                    
    �              

�                                �

�                             
 �    

      �     �               �       
                     � 

�                           
�              �             �
�                       

�                        
�                        
        
�             �    
         �     (Fanpage)
�              �   
               (E-book)

�           RMUTRTUBE

�                    

�                  

                    �          
               (        )

�                   �           
                 �  

�         
               �     �       
       �  

                         �  /
   �   /�  /         �     �  

�             �        

�                        

�                        

�                        

�              

�                             

                                                          



10 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องวิธีกำร เวลำ และสถำนที่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 58 ผู้รับผิดชอบก ำกับ

ดูแล 
ผู้รับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติ หน่วย จ ำนวน 
1. พัฒนำห้องสมุดให้เป็น
แหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ไม่มีข้อจ ำกดัเรื่องวิธีกำร 
เวลำ และสถำนท่ี 

1. นักศึกษำ และอำจำรย์
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัด
เรื่องเวลำ และสถำนท่ี 

1. ปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนท่ี
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำร
ของห้องสมุด 

1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  2 สร้ำงห้องติว ห้องท ำกำรบ้ำน
และทบทวนวิชำที่มีอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกพร้อมเช่น 
กระดำนไวท์บอร์ดแบบดิจิตอล 
และโปรเจคเตอร ์

2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  3 สร้ำงห้องฝึกภำษำใน
รูปแบบใหม่ 

3.1 ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 58 ผู้รับผิดชอบก ำกับ

ดูแล 
ผู้รับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติ หน่วย จ ำนวน 
1. เป็นศูนย์กลำงในกำร
สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน
ด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ี
ทันสมัย 

1. นักศึกษำ และอำจำรย์
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัด
เรื่องเวลำและสถำนท่ี 
(Ubiquitous Learning) 

1. ปรับปรุงระบบ WiFi ให้มี
สัญญำณแรงเพียงพอ และ
เข้ำถึงได้ทุกพ้ืนท่ี 

1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  2 จัดท ำระบบสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนแบบ mobile 
learning 

2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรระบบ 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 58 ผู้รับผิดชอบก ำกับ

ดูแล 
ผู้รับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติ หน่วย จ ำนวน 
1. พัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็น
ศูนย์กลำงในกำรสนับสนุน
ระบบข้อมูลเพื่อกำร
บริหำรจัดกำร (MIS) 

1. สำมำรถรวบรวมและ
จ ำแนกข้อมูลจำกหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผน
ปฏิบัติงำนและบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยัได ้

1. แก้ไขและปรบัปรุงระบบ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยัให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันสำมำรถเชื่อมโยงกัน
และใช้งำนร่วมกันได ้

1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ผลงำน 

ร้อยละ 40 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  2 พัฒนำระบบ Management 
Cockpit War Room เพื่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 

2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรระบบ 

ร้อยละ 40 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นหน่วยงำนที่เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และสมำรถน ำพำมหำวิทยำลัย เข้ำสู่กำรเป็น 
“มหำวิทยำลัยภควันตภำพ” ได้ ภำยในปี พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 58 ผู้รับผิดชอบก ำกับ

ดูแล 
ผู้รับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติ หน่วย จ ำนวน 
1. พัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็น
หน่วยงำนที่เข้มแข็ง
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
และสมำรถน ำพำ
มหำวิทยำลัย เข้ำสู่กำร
เป็น “มหำวิทยำลัยภค
วันตภำพ” ได้ ภำยในปี 
พ.ศ. 2561 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ
พัฒนำโปรแกรมขึ้นใช้งำนเอง
และดูแลบ ำรุงรักษำได ้

1. ส่งเสรมิให้บุคลำกรทำงด้ำน
คอมพิวเตอร์ และไอที มีกำร
พัฒนำตนเองทำงด้ำนวิชำชีพ 

1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำน
กำรทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และไอที 
จำกสถำบันทดสอบที่มี
มำตรฐำน 

ร้อยละ 80 ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

คณบด/ีผอ.วิทยำลัย/
สวท./ กพศ. 

  2 ส่งเสริมให้บคุลำกรเข้ำอบรม
ในหลักสูตรที่สำมำรถน ำควำมรู้
มำพัฒนำงำนประจ ำของตนเอง
ได ้

2.1 จ ำนวนผลงำนหรือ
โครงกำรที่บุคลำกรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศพัฒนำขึ้นเอง 

ร้อยละ 7 ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

คณบด/ีผอ.วิทยำลัย/
สวท./ กพศ. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำบัณฑิตให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะวิทยำที่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีควำมรู้ด้ำนศิลปวิทยำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 
- ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำดำ้น
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 

เชิงปรมิำณ : 
1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1,285 
คน 2. จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม่ 
1,620 คน 
3. จ ำนวนนกัศึกษำคงอยู ่5,500 คน 
เชิงคุณภำพ : 
1. ผู้ส ำกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม

มำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 95 
เชิงเวลำ : 
1. ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีจ่บกำรศึกษำ

ตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด ร้อยละ 95 

เชิงต้นทุน : 
1. ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำม

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
226,928,470 บำท 

1. พัฒนำหลักสูตรโดยชุมชน สถำน
ประกอบกำรมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนำสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
2. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกบั
ภูมิปัญญำไทย ชุมชน สังคม และโครงกำร
พระรำชด ำร ิ
3. พัฒนำฐำนข้อมูลนักศึกษำปจัจุบันและ
ศิษย์เก่ำอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
4. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ/ภำษำตำ่งประเทศ
รวมทั้งพัฒนำเทคนิคกำรสอนที่ทันสมัย 
5.พัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
ของกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 
6. พัฒนำนักศึกษำให้มีภำวะผู้น ำ 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรมีส่วนรว่มใน
กำรรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7. พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ลัทักษะ
วิชำชีพตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

       

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
คอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้ดูแล
ระบบ “Network” 

พคศ 39,000.00 20 คน 28 ม.ค. 58 30 ม.ค.58 อ.วัชรินทร์ 
วรินทักษะ 

น.ส.สุรำงค์รัตน์ 
ประทุมเมศร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำบัณฑิตให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะวิทยำที่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีควำมรู้ด้ำนศิลปวิทยำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 
  มำตรกำร 

1. จัดท ำแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี 
โท เอก ที่สอดคล้องกับทรัพยำกร สำขำที่
มหำวิทยำลัยฯ เปิดสอนและควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร 
2.ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำม
มำตรฐำน TQF และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยฯ 
3. พัฒนำห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร ให้มี
บรรยำกำศเหมำะแก่กำรเรียน ตำมแผน
แม่บทของมหำวิทยำลัยฯ ทีจ่ัดท ำขึ้น 
4. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอน เพื่อสร้ำงนักศึกษำให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
5. พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อให้
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้งำนของ
ผู้เรียน ผู้สอนได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำบัณฑิตให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะวิทยำที่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีควำมรู้ด้ำนศิลปวิทยำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 

  มำตรกำร 
6. พัฒนำระบบเทียบโอน เพือ่สนอง
นโยบำยด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
7. พัฒนำระบบกำรรับกำรสอบคัดเลือก
เข้ำศึกำต่อให้สะดวกรวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
8. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับมหำวิทยำลัยอื่น ทั้งในและต่ำงประเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมช ำนำญกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
เป้ำประสงค์ที่ 6 : บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพรวมทั้งมีศักยภำพเชิงบริหำรจัดกำร 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 

- ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำดำ้น
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 

เชิงปรมิำณ : 
1. จ ำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 45 คน 
เชิงคุณภำพ : 
1. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรที่ก ำหนด 26 คน 
เชิงเวลำ : 
1. ร้อยละของผู้ได้รับทุนส ำเร็จตำม
หลักสูตร ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80 
 

1. พัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรและศึกษำต่อ 
มำตรกำร 
1. พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และฝึกอบรม 
 1.1 สนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ศึกษำตอ่ในระดับที่สูงขึ้น 
 1.2 สนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำน
วิชำชีพเพิ่มขึ้นดว้ย กำรฝึกอบรม กำรดูงำน 
 1.3 ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ เพื่อเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถทำงด้ำนแข่งขัน ดำ้นกำรใช้
ภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสอน และกำรน ำเสนอ
ผลงำนในระดับนำนำชำต ิ
2. พัฒนำด้ำนผลงำนวิชำกำร 
 2.1 จัดระบบกลไกเพื่อสนบัสนุนกำรเขำ้สู้
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์และ
บุคลำกรด้วยมำตรกำรต่ำงๆ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
เพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

       

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรสร้ำงบทเรียน
และกำรจัดระบบกำรเรียน
กำรสอน E-learning ด้วย 
Open Source 

พอจ 44,000.00 40 คน 26 พ.ย.58 28 พ.ย.58 อ.วัชรินทร์ 
วรินทักษะ 

น.ส.สุรำงค์รัตน์ 
ประทุมเมศร์ 

2. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ 
MIS 

พอจ 50,900.00 45 คน 11 มี.ค. 58 13 มี.ต. 58 อ.วัชรินทร์ 
วรินทักษะ 

น.ส.สุรำงค์รัตน์ 
ประทุมเมศร์ 

3. โครงกำรฝึกอบรมกำรสร้ำง
ควำมตระหนักเรื่องควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงจำกผู้
ไม่ได้รับอนุญำต 

พอจ 12,600.00 30 คน 25 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58 อ.ณัจฉรียำ 
อัศวรัตน์ 

น.ส.อำทิตยำ 
คงรอด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 6 : บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมช ำนำญกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
เป้ำประสงค์ที่ 6 : บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพรวมทั้งมีศักยภำพเชิงบริหำรจัดกำร 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 

  มำตรกำร 
 2.2 สนับสนุนกำรจัดท ำสือ่กำรเรียนกำร
สอน ต ำรำ และเอกสำรวิชำกำร 
 2.3 สนับสนุนให้อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เข้ำเป็นสมำชกิของสมำคม
วิชำชีพ/วิชำกำรต่ำงๆ 
 2.4 สนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เข้ำประกวดและแข่งขัน 
ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ 
3. พัฒนำด้ำนขวญั และก ำลังใจ 
 3.1 สร้ำงกลไกก ำกบัติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพและยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ 
 3.2 ให้รำงวัลและโบนัสส ำหรับขำ้รำชกำร 
พนักงำน และลูกจำ้งที่ทุ่มเทเสียสละ และ
ปฏิบัติงำนด ี
 3.3 ดูแลเรื่องสวัสดิกำรและควำมเป็นอยู่
ที่ดีแก่ข้ำรำชกำรพนกังำนและลูกจ้ำง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : บุคลำกรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมช ำนำญกำรในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
เป้ำประสงค์ที่ 6 : บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพรวมทั้งมีศักยภำพเชิงบริหำรจัดกำร 

ผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วดั กลยุทธ์มหำวิทยำลัยฯ โครงกำร/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงกำร 

งบประมำณ 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

วันด ำเนินกำร  
   ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

วันเริ่มต้น แล้วสิ้นสุด 

  มำตรกำร 
4. พัฒนำด้ำนบุคลำกร 
 4.1 สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำร
อบรมหรือฝึกทักษะวิชำชีพเฉพำะเพื่อ
พัฒนำตนเอง 
 4.2 จัดฝึกอบรมพนกังำนและเจำ้หน้ำที่
ให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรดูแล และ
ใช้ระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 4.3 จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสมัยใหมแ่ก่ผู้บริหำรระดับต้น 
ระดับกลำง และระดบัสูง 
 4.4 สนับสนุนให้ผู้บริหำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกับหนว่ยงำนภำยนอก เพื่อให้
เกิดเครือข่ำยควำมเชื่อมโยง และกำร
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์กับหนว่ยงำนอืน่ 

        
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


