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สวนที่ 1
หลักการและเหตุผล
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักสําคัญดานงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และงานดานการพัฒนาองคกร (Organization
Development)
งานบริหารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงาน
1. วางแผน กําหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
2. กําหนดตําแหนงงาน วางแผนอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหา แตงตั้ง โยกยายและเลื่อนตําแหนงพนักงาน
รวมถึงจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
3.ปรับปรุงโครงสรางคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดําเนินการการจายเงินเดือน และการเบิกจายสวัสดิการ
4. ดําเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
5. เสริมสรางความเขาใจอันดีในหมูพนักงาน และความผูกพันในองคกรของพนักงาน
6. เสนอแนะ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหนวยงานตางๆ ของสถาบัน รวมถึงติดตามให
พนักงานปฏิบัติสอดคลองกับระเบียบวินัยที่กําหนด และดําเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง และวินัย
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงาน
1. วางแผน กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะความสามารถ (Competency)
ที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของสถาบัน
2. บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน สัมมนา
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อใหระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4. ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกผูบริหารและพนักงาน
งานพัฒนาองคกร รับผิดชอบงาน
1. วางแผนและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลตอความกาวหนาขององคกร
2. ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social
responsibility: CSR )
3. ประสานการดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธรวมกับสโมสรพนักงาน
4. ริเริ่มและดําเนินการ พัฒนา และบริหารฐานขอมูล และองคความรูทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. เผยแพรขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหมีการใชองคความรูของสถาบันอยางแพรหลาย
6. สนับสนุนและผลักดันใหมีการนําองคความรูของสถาบันไปใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร สสวท. พศ. 2562 – 2564 ที่ใหความสําคัญกับการบริหาร การพัฒนาและการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร โดยในยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย โดยประกอบดวยตัวชี้วัดที่เกี่ยวของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ
1. รอยละบุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงได
2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร สสวท.
3. จํานวนระบบบริหาณจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรและตัวชี้วัดดังกลาว ซึ่งจะใหไดชัดเจนวา ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล
เปนปจจัยประการสําคัญในการชี้วัดใหเห็นความสําเร็จขององคกร การกําหนดแผนการบริหารและนโยบายดานทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจน จะเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมขององคกรใหบรรลุยังเปาหมายที่วางไว ฝายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองคกรจึงไดจัดทําแผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพากรบุคคล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ปงบประมาณ 2562 – 2565 ขึ้น โดยสอดรับกับวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร
และไดเชื่อมโยงกับนโยบาย และแนวทางในการดําเนินการจากปจจัยภายใน (Internal Factor )และปจจัยภายนอก
(External Factor) ดังนี้
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการ (ปจจัยภายนอก) ประกอบดวย
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
4. การประเมินองคกรมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร.
5. แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล
ดิจิทัล สํานักงานขาราชการพลเรือน
6 . ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
นโยบายและแนวทางในการดําเนินการ (ปจจัยภายใน) ประกอบดวย
1. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท.
ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
2. ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560 โดย บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น
จํากัด และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
3. ผลการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงานของผูบริหารและพนักงาน
ประจําปงบประมาณ 2560
4. ผลการสํารวจการฝกอบรมและพัฒนา และความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561
ของผูบริหารและพนักงาน สสวท.

5. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน ของ สสวท.
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวางแผนเพื่อจัดทําแผนการบริหารและนโยบายดานทรัพยากรบุคคล
ของ สสวท. ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
-ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
-ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีจุดเนนและประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของประกอบดวย
การพั ฒ นานวั ตกรรมและการนํามาใชในการเปน ปจ จัย ขับ เคลื่อนการพัฒ นาในทุกมิติเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในทุกดาน โดยมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํามาทําสิ่งใหมให
เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมุงเนนการสรางนวัตกรรม ไมวาจะเปนนวัตกรรมที่เปนผลิตภัณฑหรือดานการผลิต
การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนทาทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อ
วางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต มีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
การเตรียมพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอยางสําคัญ
การยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู
2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จุดมุงหมายสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การมุงเนนการประกันโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทย
สามารถกาวขามกับ ดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ(Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดงาน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
เนนการปฏิบัติการดานบุคลากรที่สําคัญ การปฏิบัติการตาง ๆ ที่มุงไปสูการสรางและคงไวซึ่ง
สภาพแวดลอมของการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่โดดเดน และมุงไปสูการสรางความผูกพันของบุคลากรของ
สวนราชการ เพื่อใหบุคลากรและองคการปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูความสําเร็จ เพื่อสนับสนุน
ใหการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรโดยรวม ประกอบดวย

1. สภาพแวดลอมดานบุคลากร : ขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร และบรรยากาศการ
ทํางานของบุคลากร
2. ความผูกพันของบุคลากร : ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินความผูกพันของบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร
4. การประเมินองคกรมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร.
องคประกอบที่ 4 ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Base)
องคกระกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่งมีตัวชี้วัดบังคับ คือ การจัดทําแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการมหาชนแบบกาวกระโดด (Exponential
Growth) ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) โดยอยางนอยประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
• การพัฒนาระบบการใหบริการขององคการมหาชนเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (Beyond
Customer Expectation)
• การควบคุมคาใชจายดานบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547
• การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ อาทิ เพิ่มรายไดขององคการมหาชน เปนตน
• การสงเสริมธรรมาภิบาลขององคการมหาชน
• การพัฒนาบุคลากรขององคการมหาชนเพื่อพรอมรับการเปนองคการมหาชน 4.0 และการนํา
เทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
5. แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
สํานักงานขาราชการพลเรือน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีการกําหนด
แผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคน 3 กลุม ไดแก
1. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ใหมีความสามารถ
สรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการสรางคุณคาสินคาและบริการได
เทาทันความตองการของผูรับประโยชน
2. การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รองรับเทคโนโลยีใหมในอนาคต ใหกับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การพัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐ ใหมีความเขาใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร การนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคกรที่สอดคลองกับสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงาน ตลอดจนสามารถสราง
คุณคาจากขอมูลขององคกรและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบดวย 5 มิติการเรียนรู 7 กลุมทักษะ ดังนี้
มิติที่ 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานความเขาใจ
และใชเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)

มิติที่ 2 เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการ
ควบคุมก ากับ และ การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance,
Standard and Compliance Skill Set)
มิติที่ 3 ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology Skill Set) และกลุมทักษะดานการออกแบบ
กระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service
Design Skill Set)
มิติที่ 4 ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนําองคกร ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก
กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและ การบริหารกลยุทธ (Project and Strategic Management Skill Set) และ
กลุมทักษะดานผูน าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ 5 ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก
กลุมทักษะดานการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)
ทั้งนี้กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และกลุมทักษะ
ดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการดานดิจิทัล (Digital
Governance, Standard and Compliance Skill Set) เปนกลุมทักษะพื้นฐานที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคน
ควรไดรับการพัฒนา
6 . ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (โดย ศ. น.พ.วิจารณ พานิช)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C ดังนี้
3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)
7C ไดแก
- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
- Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
- Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)
- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
- Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
7. ยุทธศาสตรที่ 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ
เยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค
1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. สสวท.เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

โครงการหลัก

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม
งานอยางเปนระบบ
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA

8. ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560 โดย บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
จากความคิดเห็นของ บุคลากร สสวท. ที่ตอบแบบสอบถามความผูกพันตอองคกร และมีความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับดานทรัพยากรบุคคล สามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อนํามาสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร สสวท. ได
โดยมีความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ดังนี้
ในดานสมรรถนะหลัก บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น
การทํางานเปนทีม – การสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกระดับทํางานเปนทีม รับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
เพื่อความสําเร็จขององคกรที่มีเปาหมายเดียวกัน
ทุกหนวยงานควรมีแนวทางหรือ Flow Chart ในการทํางานที่ชัดเจน และสื่อสารใหบุคลากรทราบทั่วทั้งองคกร
เพื่อใหการประสานของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมีความคลองตัว
การปรับปรุง/จัดทําระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนการทํางานใหมีมาตรฐาน และคลองตัวในการทํางาน (เชน
การเงิน การคลัง พัสดุ) สามารถปฏิบัติไดจริง ใหมีความทันสมัย และขั้นตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน พรอมทั้ง
สื่อสารใหบุคลากรทราบทั่วทั้งองคกร
ในดานสมรรถนะดานบริหาร บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น
การมอบหมายงาน - การมอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถของแตละบุคคล และปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบอยู
การสื่อสาร - การสื่อสารภายในองคกรที่ดี เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกัน / สสวท. มีการสื่อสารสองทางที่
มีประสิทธิผล
การเปนผูนํา - ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดี และบริหารงานอยางเปนระบบดวยความเปนธรรม โปรงใส
ยุติธรรม มีการจัดลําดับความสําคัญของงานที่ตองดําเนินการ และวางแผน วัตถุประสงคของงานใหชัดเจน เพื่อให
บุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกัน และทํางานไดอยางมีประสิทธิผล หัวหนางานรับฟงความคิดเห็นของทาน
ในดานการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น
ควรจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีในองคกร
ความคิดเห็นอื่นๆ ไดแก
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
องคกรควรมี HR Master Plan สําหรับพัฒนาบุคลากรภายในองคกร เชน แผนการสืบทอดตําแหนง เนื่องจาก
ปจจุบันบางหนวยงานยังขาดหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การ
อบรมเฉพาะดาน เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนตน บุคลากรที่แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลวา องคกรควรมี
การวางแผนหาคนทดแทนเมื่อมีผูลาออก หรือผูเกษียณอายุ และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ
การทํางานใน สสวท. ควรมีความยืดหยุน เพื่อทําใหเกิดความสมดุลระหวางการดําเนินชีวิตและการทํางาน
(Work-life balanced)

9. ผลการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงานของผูบริหารและพนักงาน ประจําป
งบประมาณ 2560
จากความเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาที่ไดทําการประเมินสมรรถนะของพนักงานนั้น สามารถสรุปเปน
ประเด็นเพื่อนํามาสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร สสวท. ไดหัวขอตางๆ ดังนี้
ในดานสมรรถนะหลัก มีความคิดเห็น
ควรนํานวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคนํามาใชในการทํางานที่รับผิดชอบ
การทํางานเปนทีม - ควรเนนเรื่องการสื่อสารกับทีมเพื่อใหมีการรับรูรวมกันและทํางานเปนทีมไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควรเรียนรูรวมงานกับหนวยงานตางๆ การพัฒนาเรื่องบทบาทในการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขาย
สรางทีมงาน
ควรวางกรอบเวลาและกําหนดแนวทางที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานในการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ไมใหเกิดความลาชา
การทํางานตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สสวท.
การวิเคราะหระบบงาน - ประเด็นการวิเคราะหงานทั้งระบบ ใหเห็นทุกแงมุมของระบบ และปญหา
ในดานสมรรถนะดานบริหาร มีความคิดเห็น
การสอนงาน การถายทอดงาน พนักงานควรฝกฝนและเรียนรูงานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถสอนงานใหแกรุนนองได
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการ-วางแผนการทํางาน
การเรียนรูงาน การสังเกต
Project management
ในดานสมรรถนะตามกลุมงาน มีความคิดเห็น
ความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพิ่มเติม ควรถายทอดประสบการณของตนเองอยางเปนระบบ และศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพิ่มเติม
วิชาชีพการตรวจสอบ
ความคิดเห็นอื่นๆ
การเขียน KM หาแนวทางถายทอดงานที่รับผิดชอบใหแกผูรวมงานเพื่อชวยกันทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศึกษารูปแบบและแนวทางการทํางานของ สสวท. เพิ่มขึ้นเพื่อใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น
ควรเรียนรูและสั่งสมประสบการณใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถรอบรูงานที่หลากหลายและสอนงานได และเปน
บุคลากรหลักขององคกรทดแทนรุนพี่ตอไป

10. ผลการสํารวจการฝกอบรม พัฒนา และความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ของผูบริหาร
และพนักงาน สสวท.
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดทําแบบสํารวจออนไลน เพื่อสอบถามผูบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ ในดานการฝ กอบรมและพั ฒนาประจําป 2561 รวมถึงนโยบายของผูอํานวยการที่มอบหมายให ผูบริ หาร
ระดับกลางและสูงใหขอเสนอแนะดานความตองการดานการพัฒนา ซึ่งสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นหลักๆดานความ
ตองการการพัฒนาไดดังนี้
ดานสมรรถนะหลัก (Core Competency )
พนักงานเห็นวา สสวท.ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลัก โดยความสําคัญมากที่สุด คือ
ดานการทํางานเปนทีม (Team Synergy) และรองลงมา คือ การมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation)
ดานสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency)
พนักงานกลุมบริหารเห็นวา สสวท.ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะบริหาร โดยสําคัญมาก
ที่สุด คือ ดานการบริหารคน (People Management) รองลงมา คือ ดานการมีวิสัยทัศน (Visioning) ซึ่งหลักสูตรที่
สนใจเขารวมการพัฒนา แบงเปน
1. ดาน People Skills ประกอบดวย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารจัดการและจิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
- ภาวะความเปนผูนํา
- Coaching & Mentoring
- Team Collaboration Strategy
- การบริหารความขัดแยง
2. ดาน Managerial Skills ประกอบดวย
- การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร
- การแกปญหาและตัดสินใจ
- การบริหารภาวะที่มีความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การเจรจาตอรอง
- การบริหารจัดการ จิตวิทยาและการวิเคราะห
- ทักษะการนําเสนองาน
3. ดาน Technical Skills ประกอบดวย
- ระเบียบวาดานการเงิน การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
- การคิดนอกกรอบเพื่อสรางนวัตกรรม
- การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
- Marketing Skills in Social Media Era/การบริหารการตลาด

ดานสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency)
พนักงานกลุมวิชาการ มีความตองการที่จะพัฒนาสมรรถนะกลุมงานในดานการใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง
พนักงานกลุมอํานวยการ มีความตองการที่จะพัฒนาสมรรถนะกลุมงานในดานการใหบริการ
ดานเทคนิคในการจัดการงาน และดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง
11. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
ของ สสวท.
คณะทํางานพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. ไดรวมกันจัดทํากรอบแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของ สสวท. ซึ่งการพัฒนาจะ
ครอบคลุมสมรรถนะยอย ดังนี้
1. ดาน Skills & Literacy ประกอบดวย 21st Century Skills ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ICT ใน
ชีวิตประจําวัน และ Digital Citizenship (พลเมืองดิจิทัล)
2. ดาน Security ประกอบดวย ความมั่นคงปลอดภัยทางดาน ICT และกฎหมายICT ที่ควรรู เพื่อ
สรางความตระหนักใหกับพนักงาน สสวท.
3. ดาน Software ประกอบดวย การใช Software เพื่อการทํางานและบริหารจัดการ

สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แนวคิด นโยบาย เปาหมาย
และโครงการหลักของแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.
ปงบประมาณ 2562- 2565
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
• วิสัยทัศน สสวท.

สสวท. เปนผูนําความเปลี่ยนแปลง ทําหนาที่ชี้ทิศทาง ประสาน และสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเปน
ประชากรที่มีความรูนักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป

• ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนให
ทันสมัย

• เปาประสงค
1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงได
2. สสวท.เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

• โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

• วิสัยทัศนฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

• พันธกิจฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
1. พัฒนาและวางระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองคกรใหมีความทันสมัย
โปรงใส และมีประสิทธิภาพสูง
2. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีความทันสมัย มีความคิดเชิงนวัตกกรรม และมีความรอบรูในบริบทของงานและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน และไดรับสวัสดิการ ตลอดจน
ประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม

• วัตถุประสงค
1. เพื่อให สสวท.มีบุคลากร ที่เหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน 5 ป และ
แผนระยะยาว ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. เพื่อใหตําแหนงงานของ สสวท. แตละตําแหนงมีทรัพยากรบุคคลประจําที่มีคุณภาพสูง เพียงพอที่จะทําให
งานในตําแหนงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทรัพยากรบุคคลของ สสวท.จะไดรับการจัดสรรใหอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีคุณภาพชีวิต และอยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม เปนธรรม สามารถเทียบเคียงและแขงขันไดกับองคกรชั้นนําที่มี
ลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ สสวท. โดยไดมีโอกาสเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพไปพรอม ๆ กับ สสวท.
4. เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เปนระบบ
และตอเนื่องในระยะยาว โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามความตองการและสอดคลองกับนโยบาย
ของ สสวท. ทั้งนี้ เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. เปนผูที่มีความรูความสามารถสูง ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค มี
วิธีการทํางานที่เปนระบบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจ
กวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและมีวินัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองานและ
องคกร
5. เพื่อปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานรวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหมที่
เหมาะสมกับภารกิจดานการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ
6. เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความรู (Knowledge Management) ภายในองคกรอยางตอเนื่อง
ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารจัดการ และสหวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวของ

• แนวคิดในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง อีกทั้งไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี จะ
ชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ เนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได
2. การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล เปน กิจ กรรมที่ชว ยเสริม สรา งศัก ยภาพ และสมรรถนะของบุค คล เพื ่อ
รองรับภารกิจของหนวยงาน และสสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. การจัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสม่ําเสมอ อยางตอเนื่องและเปนระบบ จะเปนการสรางบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว
4. เมื่อพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีความมั่นใจในการทํางาน
มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปนสวนชวยสรางความพึงพอใจ
ในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพิ่มสูงขึ้น
5. คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงานและ สสวท.

• นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับหนวยงานและ สสวท. โดยภาพรวม ทั้งนี้
โดยมุงหวังใหการคัดเลือก สรรหา การดูแล การฝกอบรมและพัฒนาเปนเครื่องมือที่ชวยใหพนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึก
ในความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนง และรูจักยืดหยุนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยดูแลเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ และผลผลิต
เสริ มสร างความพร อมของพนั กงานโดยหลั กการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล ยึ ดหลั กตอบสมรรถนะ สสวท.
ประกอบดวย
1.1 สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency)
1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1.3 สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency)
1.4 สมรรถนะตามกลุมงาน ( Functional Competency)
2. มีการดูแลพนักงานในดานตางๆ โดยในดานการพัฒนาบุคลากรพิจารณาใหมีความทั่วถึง เปนระบบ มีความ
ตอเนื่องในระยะยาวและครอบคลุมพนักงานทุกกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาในระยะยาว ทั้งในดานความรูที่
เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ และความรูอื่นๆ ที่เสริมการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถ
รองรับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง ๆ
3. การบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเนนเปลี่ยนแปลงใหพนักงานมีแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ มี
นวัตกรรมมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เพื่อนรวมงาน หนวยงาน และ
สสวท. ตลอดจนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และนโยบาย
ของ สสวท. และช ว ยให พนั กงานวางแผนการเจริญ เติบ โตกาวหนาในสายวิช าชีพของตนไปพรอม ๆ กับ การ
เจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.
5. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหพนักงานไดรับการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่ดียิ่งๆ ขึ้น มีความผูกพันกับ สสวท. และเพื่อนรวมงาน
6. ดานการพัฒนาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ในแตละปงบประมาณให สสวท. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบุคลากรประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ สสวท.
7. ให สสวท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อเปนทุนการศึกษา หรือคาใชจายในการที่จะใหไดผูมี
คุณวุฒิและประสบการณสูงมาปฏิบัติงานกับ สสวท.
8. ดําเนินการใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการเขารับตําแหนงใหม โดยเฉพาะตําแหนงทางดาน
การบริหาร

9. มุงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนทีม
10. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนตองรวม
รับผิดชอบ และดําเนินการ และประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่งที่จะใชพิจารณา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เปาหมายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการพัฒนาบนพื้นฐานของระบบสมรรถนะ มี
เปาหมายโดยรวมที่สําคัญ ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับ ไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเน นความเป นเลิ ศทางวิ ชาการ มีความรอบรูในงาน มีความสามารถในการสรางและพัฒนางานให
เจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนใหความสําคัญกับคุณภาพใน
การปฏิบัติงานทุกระดับและขั้นตอน
2. พนักงาน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนมีแนวคิดและ
แนวปฏิบัติที่นํา สสวท.ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและการถายทอดสูสังคม
3. พนักงานทุกระดับ สามารถรับผิดชอบงานและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดรับการกระจาย
อํานาจบริหาร เพื่อใหสามารถจัดการภารกิจในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พนักงานมีความรู ความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. พนักงานทุกระดับ เปนผูมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และมีคุณธรรมของนักจัดการการศึกษา
ที่ดี มุงประกอบกิจการงานที่เอื้อตอ สสวท.หนวยงาน และตนเอง ตลอดจนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอกลุมบุคคล
และสังคมภายนอกที่เกี่ยวของ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

• จุดมุงหมายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเปนผูที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความเปนนักจัดการการศึกษามืออาชีพ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความเปนผูนํา
มีความรอบรูในงาน โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ
เนนและใหความสําคัญกับคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ
มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ
มีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ
มีความรู ความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
8. มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
9. มีจริยธรรม และคุณธรรมของนักจัดการศึกษาที่ดี
10. มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นํา สสวท. ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการถายทอดสูสังคม

• โครงการหลัก สสวท.ที่เชือ่ มโยงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการหลัก 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร์ ชาติท่ เี กี่ยวข้ อง

ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง

 เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรม
การทํางานที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ อย่าง
สะดวก รวดเร็ ว โปร่งใส

ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นย่อยที่ 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุน่
เหมาะสมกับบริ บทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบตั ิราชการให้ ทนั สมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุง่ มัน่ และเป็ นมืออาชีพ
• ประเด็นย่อยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริ หาร
กําลังคนทีม่ ีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นย่อยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน มีคณ
ุ ธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้ นทางความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตร์ ท่ ีเกี่ยวข้ อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง

แนวทางที่เกี่ยวข้ อง

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสร้ าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
 เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้ จา่ ย ภาครัฐให้ มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมีขนาด
ด้ านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
บริ หารจัดการ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบตั ิงานของ
ภาครัฐให้ มีลกั ษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริ ม
และการให้ บริ การของภาครัฐและ
กระบวนการผลิตและการให้ บริ การของภาคเอกชนได้
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ของประเทศ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริ หารจัดการกําลังคนภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพ

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ ส งเสริ มให บุ คลากรมี ศั กยภาพในการพั ฒ นาหลั กสู ตร สื่อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเที ย บมาตรฐาน
นานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ
ผลผลิต
1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของ
ประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่ นแปลงได
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันตอองคกร
7. หลักการและเหตุผล
บุคลากรคือทรัพยากรมีคาสูงสุดในองคกร จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่สอดคลองกับแนวทาง การ
พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. โดยระบบสมรรถนะถือเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภารกิจ
ตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางความพรอมของบุคลากรใหเปนผูที่มีศักยภาพสูง
มีความเหมาะสมทั้งดานคุณสมบัติ และความสามารถในดานการบริหารจัดการดานวิชาการและดานอํานวยการ จึงเปน
ความสําคัญและจําเปนในลําดับตนที่องคกรพึงใหความสําคัญและดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลอยางจริงจัง ตอเนื่องในระยะ
ยาว และนอกจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานความรูความสามารถแลว บุคลากรควรไดรับการปลูกฝงในการ
สรางจิตสํานึกและสรางจิตสาธารณะ และตระหนักถึงการชวยเหลือและเผื่อแผ ไปยังสังคมรอบขาง เพื่อใหเปนบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถควบคูจริยธรรมและคุณธรรม
นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังไดมุงหวังใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง
โดยผลที่ไดรับ
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
องคกรใหไปถึงเปาหมายในระยะยาวไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท.
8.2 เพื่อเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร อันสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต
8.3 เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคมใหเกิดแกบุคลากร
สสวท.
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานและสามารถเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการหรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร สสวท.
3. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ผลคะแนนเฉลีย่ การประเมินความผูกพัน/ความสุข ของบุคลากร สสวท.
ที่มีตอ สสวท.

รอยละ

20

ชิ้นงาน/
ผลงาน
รอยละ

20

รอยละ

60

96

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมีสมรรถนะผานตามเกณฑทกี่ ําหนด
2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ที่มีตอองคกร (ประเมินโดยหนวยงานภายนอกที่
ประเมินองคกร)

รอยละ
รอยละ

90
95

ระดับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน
อยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รอยละบุคลากรของ สสวท. แตละกลุม
งานมีสมรรถนะผานตามเกณฑที่
กําหนด
2. ผลคะแนนเฉลีย่ การประเมิน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
รอยละ
90

รอยละ

60

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

คาเปาหมาย

ความสุข
ของบุคลากร สสวท.

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

บุคลากร สสวท.

12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 10,532,000 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
รอยละ 90/รอย 10,532,000
ละ 60
10,532,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝายทรัพยากร - ฝายเทคโนโลยี
สสวท. ตามเปาหมายของ บุคคลและ
สารสนเทศ
ระบบสมรรถนะของบุคลากร พัฒนาองคกร - ฝายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
และเปาหมายตามนโยบาย
เพื่อการเรียนรู
พัฒนาความผูกพันของ ฝายทรัพยากร บุคลากร สสวท.
บุคลากร สสวท. โดยใชกล บุคคลและ
ทุกคน
ยุทธที่หลากหลาย
พัฒนาองคกร

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

รวมวางแผนและจัดการ
วิทยากรจาก
พัฒนาหลักสูตรดาน
หนวยงานภาครัฐ
ทักษะทางดิจิทัล
และเอกชน

ใหความรวมมือและ
สนับสนุนในการ
เขารวมกิจกรรม

บทบาท/หนาที่
ดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ใหเปนไป
ตามแผนงานและ
วัตถุประสงค
ที่ สสวท. กําหนดไว

โครงการหลัก 22 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน

เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ ปฏิบัติราชการใหทันสมัย
ทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน  ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึด
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
สวนรวม ตอบสนองความตองการของ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคน
ที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมใน
การทํางานเพื่อประชาชน มีคณ
ุ ธรรมและมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มี
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจา ย
ขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ บริหารจัดการและการใหบริการของ
ของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบ
สงเสริมกระบวนการผลิตและการใหบริการของ
ธุรกิจ
ภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของประเทศ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
6. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบบริหารจัดการองคกรที่
มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ดาน คือ (1) การนําองคกร (2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหและการ
จัดการความรู (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธการดําเนินงาน โดยการ
ดําเนินการดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององคกร ทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และนํา
โอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น โดยองคกรสามารถเลือกใชเครื่องมือ
ทางการบริหารที่เหมาะสมมาดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรที่กาวหนา
อยางยั่งยืน โดย สสวท. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการประเมินผลองคกรตามมิติ พัฒนาและบริหาร
จัดการความรู การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงโดยผูประเมินจากภายนอก เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
7. วัตถุประสงค
7.1 เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
7.2 เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับมีความพรอม มีความตื่นตัว และเขาใจระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง
แบบบูรณาการและสามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรธรรมาภิบาล
มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล
7.3 เพื่ อสามารถสงมอบคุ ณค า สรางผลผลิ ตและบริการที่นาพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
สสวท.
7.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และผลลัพธของ สสวท.
7.5 เพื่อให สสวท. สามารถพัฒนาการดําเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได

8. เปาหมายของโครงการหลัก
8.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท.
2. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
3. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA
4. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ TQA
5. บุคลากร สสวท. ไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

ฉบับ
กิจกรรม
ฉบับ

1
5
1

ฉบับ
คน

1
150

ระดับ

4

8.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระบบ/กระบวนการที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
2. ผลคะแนนการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
มิติ
คะแนน

92

ระดับ

4

9. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. พัฒนาการบริหาร
1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสวท.
จัดการ สสวท. ทุกมิติ 2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิ าน สสวท. (ฉบับผูบริหาร)
ใหมีมาตรฐาน
รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน สสวท. (ฉบับสมบูรณ)
เทียบเคียงเกณฑ TQA 3. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
4. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA
5. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงาน
6. ระบบ/กระบวนการทีไดรับการพัฒนาปรับปรุง
7. การสงเสริมความรูค วามเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิ นาที่ดวยความสุจริต และการปองกันการทุจริต

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
1
ฉบับ
1
กิจกรรม
ฉบับ
ฉบับ
มิติ
คน

5
1
1
150

10. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

บุคลากร สสวท.

11. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
12. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564
13. เงินงบประมาณ

จํานวน 2,778,500 บาท

14. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
4 ฉบับ/
2,778,500
5 กิจกรรม/
200 คน
2,778,500

กิจกรรม
1. พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ TQA
รวม

15. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน

กิจกรรม
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
สสวท. ทุกมิติ ใหมมี าตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ TQA

หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ ทุกหนวยงาน
ประกันคุณภาพ
- ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร
- คณะกรรมการและ
คณะทํางานITA

บทบาท/หนาที่
ใหความรวมมือ
และสนับสนุน
ในการดําเนินงาน

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
สํานักงาน
ผูประเมิน
ป.ป.ช.

สวนที่ 3
ขอมูลบุคลากร สสวท. ( ณ ธันวาคม 2561)
1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน
ที่
ตําแหนง
1 กลุมบริหาร
2 กลุมวิชาการ
3 กลุมอํานวยการ
รวมทั้งสิ้น
2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน
ที่

จํานวน (คน)
32
172
140
344

รอยละ
9.3
50.0
40.7
100.00

จํานวน

รอยละ

1
1
7
17
4
2
32

0.29
0.29
2.03
4.94
1.16
0.58
9.3

0
1
5
59
14
93
172

0.00
0.29
1.46
17.25
4.07
27.03
50.0

รวม

1
20
29
90
140

0.29
5.81
8.43
26.16
40.7

รวมทั้งสิ้น

344

100.00

ตําแหนงหลัก
กลุมบริหาร

1
2
3
4
5
6

รองผูอํานวยการ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผูชวยผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการสาขา/ฝาย
หัวหนาสวน
ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา
รวม
กลุมวิชาการ

5
6
7
8
9
10

ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญ
นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
รวม
กลุมอํานวยการ

11
12
13
14

ผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญ
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่

3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
กลุมพนักงาน
ต่ํากวา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
กลุมบริหาร
0
2
16
14
กลุมวิชาการ
0
4
131
37
กลุมอํานวยการ
2
81
57
0
รวม
2
87
204
51

กลุมบริหาร

รอยละ

32
172
140
344

9.30
50.00
40.70
100.00

อายุเฉลี่ย 41 ป

4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน
อายุ (ป)

รวม

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม

รอยละ

≤ 30

23

21

44

12.79

31 - 35

36

25

61

17.73

36 - 40

2

50

23

75

21.80

41 - 45

11

37

26

74

21.51

46 - 50

8

14

15

37

10.76

51 - 55

6

5

15

26

7.56

56 - 60

5

7

15

27

7.85

รวม

32

172

140

344

100.00

รอยละ

9.30

50.00

40.70

100.00

อายุงานเฉลี่ย 11 ป

5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน
อายุงาน (ป)

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม

รอยละ

≤5

5

56

55

116

33.72

6-10

3

43

28

74

21.51

11-15

6

41

17

64

18.60

16-20

9

15

14

38

11.05

21-25

5

5

9

19

5.53

26-30

4

10

10

24

6.98

31-35

0

1

2

3

0.87

36-40

0

1

5

6

1.74

รวม

32

172

140

344

100.00

รอยละ

9.30

50.00

40.70

100.00

6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปที่เกษียณอายุการทํางาน

ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 62 คน
ปงบประมาณ

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม (คน)

2562

3

3

5

11

2563

-

1

4

5

2564

2

-

1

3

2565

-

1

1

2

2566

2

1

3

6

2567

1

1

3

5

2568

2

2

3

7

2569

1

-

4

5

2570

1

1

4

6

2571

1

1

2

4

2572

1

4

2

7

รวม

14

15

32

61

7. ขอมูลพนักงานลาศึกษาตอ
จํานวน (คน)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาโท – เอก

ปริญญาเอก

รวม

2561

-

-

2

2

2562

-

-

-

-

2563

-

-

3

3

2564

-

-

-

-

2565

-

-

1

1

รวม

-

-

6

6

8. ขอมูลการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน สสวท. ปงบประมาณ 2556 – 2561
กลุมวิชาการ
กลุมอํานวยการ
ป

จาก นวช.
เปน ผชน.

จาก นวช.
เปน นวส.

จาก ผชน.
เปน ผชช.

รวม

จาก จนท. จาก จนส. จาก ผชน.
เปน จนส. เปน ผชน. เปน ผชช.

2556

10

-

-

12

3

-

25

2557

24

-

-

5

5

-

34

2558

25

3

-

1

10

3

42

2559

-

-

-

-

-

1

1

2560

-

2

-

-

-

-

2

2561

1

4

-

-

1

1

7

2562

-

3

-

1

-

-

4

60

12

-

19

19

5

รวม

72

115

43

9. ขอมูลพนักงานลาออก
กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม

ป
รอง
ผูอํานวยการ

ผอ.
สาขา

หัวหนา
สวน

ผชน.

นวส.

นวช.

ผชช.

ผชน.

จนส.

จนท.

(คน)

2557

-

-

-

-

-

5

-

-

-

1

6

2558

-

2

-

-

-

6

-

-

-

2

10

2559

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2560

-

2

-

1

-

1

-

-

1

4

9

2561

-

-

-

-

1

6

1

1

1

1

11

รวม

0

4

0

1

1

19

1

1

2

8

37

10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (30 ก.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61)
จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 30 กันยายน
2561

เขาใหม
(คน)

ลาออก
(คน)

เลิกจาง
(คน)

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

อัตราการลาออก (คน)

342

3

1

-

344

0.29

กลุมบริหาร
พนักงาน
(คน) ป.เอก ป.โท ป.ตรี
เขาใหม
1
ลาออก
1
เลิกจาง
-

กลุมวิชาการ
ป.เอก ป.โท
ป.ตรี
1
2
-

กลุมอํานวยการ
ป.โท
ป.ตรี
1
-

รวม
(คน)
5
1
-

11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประเภทบุคลากร

พนักงาน

จํานวน

กลุม
คาใชจาย (ปงบประมาณ 2562
อํานวยการ
ต.ค. – ธ.ค. 61)

ชาย หญิง รวม

บริหาร

วิชาการ

105 239 344

32

172

140

51,899,575.27

ลูกจางชั่วคราว

--

1

1

--

1

--

63,000

บุคคลภายนอก

30

62

92

ผู
ชํานาญ

ผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ

4,199,181.64

38

32

22

ทั้งนี้กรอบอัตรากําลังที่ สสวท.ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากําลังที่ 350 อัตรา
ประกอบดวยกลุมบริหาร จํานวน 35 อัตรา (รอยละ10) กลุมวิชาการ จํานวน 195 อัตรา (รอยละ 55.71)
และกลุมอํานวยการ จํานวน 120 อัตรา (รอยละ 34.29) ซึ่งในปงบประมาณ 2561 ยังมีอัตรากําลังที่ไมครบ
ตามกรอบ และอยูระหวางการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สําหรับอัตรากําลังบุคคลภายนอก เทากับ 42.2 อัตรา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สวนที่ 4
กรอบการดําเนินงานและความเชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.
ปงบประมาณ 2562- 2565
ในการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. พ.ศ. 2562 - 2665) นั้น
ไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิเคราะหและจัดทําใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของ สสวท. โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
และเป า ประสงค ข อง สสวท. รวมถึ งยุ ท ธศาสตร ที่เ กี่ ย วข องกั บ แผนพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คล คื อ ยุ ทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนให
ทันสมัย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญ โดยใชขอมูลดังกลาวเปน
แนวทางจัดทําแผนดังกลาว โดยแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงตามแผนภาพกรอบการดําเนินงานหนาถัดไป

กรอบการดําเนินงานและความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. (พ.ศ.2562- 2565)
ปจจัยภายใน (Internal Factor)

ปจจัยภายนอก (External Factor)
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุง เนนบุคลากร
4. การประเมินองคกรมหาชนทีจ่ ัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร.
5. แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.)
6 .ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21

1. ยุทธศาสตร 5 ป สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560
3. ผลการประเมินสมรรถนะของผูบริหารและพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2560
4. ผลการสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ของผูบริหารและพนักงาน สสวท.
5. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของ สสวท.

วิสยั ทัศน

สสวท.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทําหนาที่ชี้ทิศทาง ประสาน และสงเสริมเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตาม
ศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มีความรูนกั วิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตรชนั้ นําตอไป

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิม่ การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลียนแปลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
กลยุทธที่ 12

กลยุทธ

สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการ
พัฒนา หลักสูตร สื่อ กิจกรรมทาง
วิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ และ
การเปนวิทยากรมืออาชีพ

โครงการหลักที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู

กลยุทธที่ 13
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช
ระบบคุณภาพองคกรและระบบ

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม งานอยางเปนระบบ

โครงการหลัก

โครงการหลั
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมักย

โครงการหลักที่ 22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท .
ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. พ.ศ.2562 - 2565
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 1 พัฒนาระบบพื้นฐานการปฏิบัตงิ านดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 2 พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือก สรรหาและจางงานบุคลากร
มิติที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ออกแบบและพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตดานสวัสดิการและ
ผลประโยชนตอบแทน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 1การเสริมสรางสมรรถนะ บุคลากร สสวท.4.0อยางเปนระบบ
มิติที่ 2การพัฒนาผูบริหารสูผนู ําการเปลี่ยนแปลง
มิติที่ 3 การสรางแผนความกาวหนาในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตําแหนง
มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความยั่งยืนและเขมแข็ง
มิติที่ 5 การสงเสริมและพัฒนา จริยธรรม คุณธรรม
มิติที่ 6 การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท.

แผนพัฒนาองคกร
มิติที่1 Big Data กับการเชือ่ มโยงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการคาดการณ
ในอนาคต
มิติที่ที่ 2 พัฒนาองคกรสูองคกรสมรรถนะสูงและองคกรแหงความเปนเลิศตาม
มาตรฐาน PMQA 4.0
มิติที่ 3 จัดการความรูสกู ารเปนองคกรแหงการเรียนรู

สวนที่ 5
แผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.
ปงบประมาณ 2562- 2565
แผนกลยุทธการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. (พ.ศ.2562- 2564)
เปาหมาย SMART HROD : HR Innovation and Creativity at work
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 1 พัฒนาระบบพื้นฐานการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
มิติที่ 2 พัฒนาระบบและกระบวนการ
คัดเลือก สรรหา
และจางงานบุคลากร
มิติที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ออกแบบและพัฒนาและดูแล
คุณภาพชีวิต
ดานสวัสดิการและผลประโยชน
ตอบแทน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 1 การเสริมสรางสมรรถนะ
บุคลากร สสวท.4.0
อยางเปนระบบ
มิติที่ 2 การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการ
เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาองคกร
มิติที่ 1 Big Data กับการเชื่อมโยงบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล และการ
คาดการณในอนาคต
มิติที่ 2 พัฒนาองคกรสูองคกรสมรรถนะ
สูงและองคกรแหงความเปนเลิศตาม
มาตรฐาน PMQA 4.0
มิติที่ 3 การสรางแผนความกาวหนาใน มิติที่ 3 จัดการความรู
สายวิชาชีพและ
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
แผนสืบทอดตําแหนง
มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหมีความยั่งยืน
และเขมแข็ง
มิติที่ 5 การสงเสริมและพัฒนา จริยธรรม คุณธรรม
มิติที่ 6 การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท.

แผนกลยุทธการดําเนินงานระยะยาว (ปงบประมาณ 2562 - 2565)
เปาหมายทาทายที่จะไปใหถึง (ระยะ 4 ป) ของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท. คือ
1 . พัฒนากระบวนการทํางานมุงไปสู SMART HROD : HR Innovation and Creativity
at work ภายในปงบประมาณ 2563
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน PMQA 4.0 หมวด 5 การมุงเนน
บุคลากร โดยสงเขาประกวดรางวัลเกณฑคุณภาพดานบุคลากร ภายในปงบประมาณ 2565

สถานะปจจุบัน (As is)
1. งานเปนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ
2. การตัดสินใจไมสามารถตัดสินใจเองไดตอง
รอนโยบายจากผูบริหาร
3. งานตองอาศัยความรูทางกฎหมาย
4. งานประชุมคอนขางมาก ทั้งกอน ระหวาง
หลังและใชเอกสารมาก
5. พนักงานระดับ Junior มากกวา Senior

อนาคตจะเปนอยางไร (To Be)
1. HROD ควรเปน Business Partner ของ
องคกร
2. มีกระบวนการขั้นตอนทํางานใหสั้นที่สุด
3. ความรูดานกฎหมายและเชิงลึกในงาน สามารถ
คนหาไดอยางรวดเร็ว สะดวก ถูกตอง
4. ยกเลิกการใชกระดาษในการทํางานทั้งหมด
5. การดูแลพนักงานเฉพาะกลุม ตามวัย
6. ทุกอยางสามารถทําไดบน Mobile
Technology
7. ใชขอมูล Big Data มาพัฒนาและเชื่อมโยงกับ
งาน HROD ในทุกมิติงาน

อะไรคือ Disruptive ของฝาย HROD
สถานะปจจุบัน (As is)
1.
2.
3.
4.
5.

IT /AI
อายุของพนักงานลดลง
พนักงานเกษียณอายุจํานวนมากขึ้น
สังคมผูสูงอายุ (กระทบการจางงาน)
Skills

อนาคตจะเปนอยางไร (To Be)
1. Self Service Learning
2. Digital Workplace บริหารคนผาน Digital
3. Weisure Time โลกสวนตัวกับโลกงานไมมี
เสนแบง (Work + Leisure)
4. E-decade เปน S-decade (social)
5. ใชขอมูล Big Data ในการบริหารและจัดการ
คน
โดยเปนการบริหารจัดการเฉพาะถึงตัวบุคคล

