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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ประจําปงบประมาณ 2564 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหมีความรูทักษะ 

ในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมุงพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรใหมีความพรอมในดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบิรการ การบริหารองค การยุคใหม  มีจิต

ใหบริการ เสริมสรางคานิยมการทํางานเปนทีม คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือรักษาไวซ่ึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากร เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

โดยมุงหมายให  สอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2563    ตลอดจนเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินกิจกรรมของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2563 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บุคลากร เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังเปนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะ

เปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี 

ประสิทธิผล  

3. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือใหการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  
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3. ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอโครงขายกันไดอยางท่ัวถึง มีความม่ันคง

ปลอดภัย 

2. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

กลยุทธ แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสารสนเทศให และสนับสนุนการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

- ติดตั้งอุปกรณ Wireless ใหครอบคลุมทุกจุดใน

มหาวิทยาลัย และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

- สงเสริมการจัดหาซอฟตแวรทางเลือกท่ีจําเปน

สําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือใช

งานเบื้องตน  

- สนับสนุนใหหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยใช

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

- ใหบริการพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัย  

- จัดทําและเผยแพร IT Policy ท่ีเก่ียวของกับ

คอมพิวเตอร 

- ระบบโทรศัพทใหพรอมใชในการรองรับ IP V 6 

- จัดตั้งเปนศูนยบริการบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ IT อ่ืนๆ 

- พัฒนาเว็บไซตของ สวส. ในรปูแบบท่ีทันสมัย

และมีเวอรชั่นภาษาตางประเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู - โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปน Green 

Library 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงค 

1. เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และองคความรูท่ีสามารถ เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการเรียนรู (Smart 

Library) 

2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูนอกหองเรียน 

กลยุทธ แนวทาง 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บ

สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

- การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บ

สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) 

- การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล (Digital 

Contents) เพ่ือการใชงานออนไลน 

2. จัดหาระบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอน 

และทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหบริการดาน

เทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรูตลอดเวลา

สรางระบบสารสนเทศท่ีสงเสริมการเขาถึง และ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู (Knowledge 

Portal) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การพัฒนาระบบคลังความรู เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
เปาประสงค 

1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีทักษะในการประยุกตใชงานดาน ICT 

2. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ

มาตรฐานสากล 

3. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ใหกับชุมชน 

กลยุทธ แนวทาง 

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารยและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีทักษะในการ

ประยุกตใชงานดาน ICT 

- จัดตั้งศูนยสอบและฝกอบรมทักษะทางดาน ICT 

แกนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และชุมชน 

- อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูระดับเชี่ยวชาญ

ดาน IT เ พ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สรางโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษา เขารวม

การพัฒนาและหาความรู ในการพัฒนาดาน

เทคโนโลย ี

- พัฒนาเปนศูนยทดสอบความรูดานคอมพิวเตอร 

และหนวยงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและ

บุคลากรใหมีความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

- จัดทดสอบศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและ

บุคลากรโดยใชเกณฑมาตรฐานสากล 

3.  สงเสริมชุมชน  ใหมีความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือนําไปใชและกอเกิดประโยชน 

หรือรายไดแกชุมชน 

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในชมุชน 

4. สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ - ทํา MOU เพ่ือสรางเครือขายพันธมิตรในการ

พัฒนาองคความรูรวมกับองคกรตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย ทางดาน IT  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดระบบการทํางาน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีความรูความสามารถ เปนคนคุณภาพดานการใหบริการ  และมีทัศนคติในการทํางานอยางเปน

ระบบ 

 

กลยุทธ แนวทาง 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือสรางคุณคาและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานักฯ ใชหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- บริหารจัดการงบประมาณอยางคุมคา เกิด

ประโยชนสูงสุด และโปรงใส ตรวจสอบได 

- สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ี

สอดคลองกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความ

ตองการของผูใชบริการ 

- สงเสริมใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรมีสวน

รวมในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก 

ผูใชบริการ 

- จัดหา ซอมบํารุงรักษาอุปกรณใหมีความทันสมัย 

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพรอมในการ

ใหบริการ 

3. พัฒนาทรพัยากรบุคคลในสํานักวิทยบริการฯ ให

เปนคนคุณภาพ ดานการใหบริการ  เพ่ือให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการดวยใจ 

(Service Mind) 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับบุคลากร ใน

การพัฒนาตนและพัฒนางาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือคุณภาพงาน และ

สรางโอกาสความกาวหนาในสายวิชาชีพ 
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4. โครงสรางหนวยงาน 

4.1 โครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.2 โครงสรางการแบงสวนงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดังนี ้

 

 

  

ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

งานบริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการงานวทิยบริการ

งานวทิยบริการ งานเทคโนโลยีการศกึษา

รองผูอํานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร

และระบบเครือขาย
งานระบบสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

หัวหนางานบรหิารท่ัวไป

รองผูอํานวยการงานวทิยบริการ

หัวหนางานวทิยบรกิาร
หัวหนางานเทคโนโลยี

การศกึษา

รองผูอํานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนางานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย

หัวหนางานระบบ

สารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

- งานสารบรรณและงานเลขานุการ 

- งานบุคคล 

- งานการเงนิ/บัญชี 

- งานวางแผน/งบประมาณ 

- งานพัสดุครุภัณฑ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานประชาสัมพันธ 

- ศูนยสอบและฝกอบรม 

 

- งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานพัฒนาและดูแลฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิส 

- งานพพิธิภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

- ศูนยเรยีนรูดวยตนเอง 

 

- งานผลติสื่อการเรยีนการสอน 

- งานผลติสื่อมัลติมีเดยี 

- งานบรกิารวัสดุอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

 

- งานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและ

เครอืขายคอมพวิเตอร 

- งานพัฒนาระบบเครอืขาย 

- งานบํารุงรักษา ดูแล ตรวจสอบ

และแกไขขอบกพรองของระบบ

เครอืขาย 

 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- งานจัดหาระบบสารสนเทศ 

- งานบํารุงรักษาซอฟตแวร 

- งานบรกิารระบบสารสนเทศ 
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5. ขอมูลบุคลากร 

1) จํานวนบุคลากรจําแนกตาม ประเภท / วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา  รวม 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

1. ผูบริหาร  1 2 1 - 4 

2. ขาราชการ  - 1 - - 1 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 13 - 20 

4. พนักงานเงินรายได - - 2 - 2 

5. ลูกจางประจํา - - - 1 1 

6. ลูกจางชั่วคราว - - 4 3 7 

รวม 1 10 21 4 35 

 

 

2) กราฟแสดงประเภทบุคลากรจําแนกตามประเภท 

 
 

  

ผูบ้รหิาร, 4

ขา้ราชการ, 1

พนกังานมหาวิทยาลยั, 

20

พนกังานเงินรายได,้ 2

ลกูจา้งประจาํ, 1

ลกูจา้งชั่วคราว, 7

ผูบ้รหิาร

ขา้ราชการ

พนกังานมหาวิทยาลยั

พนกังานเงินรายได้

ลกูจา้งประจาํ

ลกูจา้งชั่วคราว
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3) จํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวนรวม 35 คน 

3.1) ผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผูบริหาร จํานวน 4 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผศ.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน ผูอํานวยการ อาจารย 

2 นายพูนศักดิ์  วงศสวัสดิ ์ รองผูอํานวยการ อาจารย 

3 นางสาวตติยา  องคศิริพร รองผูอํานวยการ อาจารย 

4 ผูชวยศาสตราจารยอรุณี เกียรติกังวาฬไกล รองผูอํานวยการ อาจารย 

 

3.2)  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 28 คน ประกอบดวย 

3.2.1) งานบริหารท่ัวไป จํานวน 5 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 น.ส.ทิพวรรณ  จําปาเงิน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

2 นางสุภาวดี  คําแพง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ  

3 น.ส.ปานใจ  ผิรังคะเปาระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

4 นางสาวอุมาภรณ  ศรีศิริ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

5 นายวีรวัฒน  ธงชัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 

3.2.2)  งานวิทยบริการ จํานวน 10 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 น.ส.อัญชลี  ยิ้มสมบูรณ บรรณารักษ   

2 น.ส.สุกานดา  เจริญวันชัยกุล บรรณารักษ  

3 น.ส.พรวเิชียร  แสนแกว บรรณารักษ  

4 น.ส.เมธาพร  แสงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

5 น.ส.ชนิศา  ตระกูลวรสิน นักเอกสารสนเทศ  

6 น.ส.วรนชุ  ใยประดิษฐ นักเอกสารสนเทศ  

7 นายพิทักษพงษ  มีเนตรทิพย บรรณารักษ  

8 นายปยะพงษ มะโนคํา บรรณารักษ  

9 นางสาวจิตราภรณ  แสงเชื้อพอ บรรณารักษ  

10 นางสาวสุวภา  ราชพันแสน บรรณารักษ  
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3.2.3)  งานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 4 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายสมัคร อยูลอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ  

2 นายมนตรี  ขันการขาย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา  

3 นายกฤตานนท  แกวกูล นักวิชาคอมพิวเตอร  

4 วาท่ีร.ต.หญิงนาตยา พวงศิลป เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 

3.2.4)  งานระบบเครือขาย จํานวน 3 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายพิเชษฐ  ทองพริก นักวิชาการคอมพิวเตอร   

2 นายธวัชชัย  ทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร   

3 นายสิทธิพงศ  เวียงสันเทียะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

 

3.2.5)  งานระบบสารสนเทศ จํานวน 2 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางสาวนวพร  กําลังเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

2 นายนราธิป  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
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3.2.6)  งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 5 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายกวี  ย่ําสวาง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

2 นายธนรตัน  อินสกุล ผูปฏิบัติงานบริหาร   

3 นายพงษศักดิ์   ระนพ ผูปฏิบัติงานบริหาร   

 

3.2.7) ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางยุพิน  แกวศรีงาม พนักงานหองสมุด  

6.  

 

  

  



  

6. แผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ  เพ่ือใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการ ในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสํานักวิทยบริการฯ ใหเปนคนคุณภาพ ดานการ

ใหบริการ  เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการดวยใจ (Service Mind) 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับบุคลากร ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือคุณภาพงาน และสรางโอกาสความกาวหนาในสายวิชาชีพโดยกําหนด

โครงงานหรือกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้ 



  

แผนการพัฒนาบุคลากร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปงบประมาณ 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด ชวงเวลา ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

สํานักวิทยบริการฯ ใหเปนคน

คุณภาพ ดานการใหบริการ  เพ่ือให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจ 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ใหบริการดวยใจ (Service Mind) 

บุคลากร สวส. จํานวน 1 โครงการ ตลอดป บุคลากรเกิด กลุมงานบริหาร 

2. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ใหกับบุคลากร ในการพัฒนาตน

และพัฒนางาน 

บุคลากร สวส. รอยละจํานวนบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนาตนเอง

และงาน ไมนอยกวารอย

ละ 70 

ตลอดป บุคลากรมีความรูและ ทักษะในดาน

ตาง ๆ สามารถ ปฏิบัติงานไดมี 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กลุมงานบริหาร 

3. สนับสนุนเขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือคุณภาพงาน และสราง

โอกาสความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

บุคลากร สวส. จํานวนผูไดรับตําแหนง

ทางสายวิชาชีพ 
ตลอดป บุคลากรไดรับความกาวหนาในอาชีพ กลุมงานบริหาร 

4. จัดการความรูหรือการ  แลกเปลี่ยน

เรียนรูสนเทศ 

บุคลากร สวส จํานวน  1 เรื่อง ตลอดป บุคลากรมีความรูและ ทักษะในดาน

ตาง ๆ 

กลุมงานบริหาร 
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