รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาปี งบประมาณ 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคก์ ร
http://hrod.ipst.ac.th/

@qrt7565h

สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
ในชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกรไดดําเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร โดยสอดคลองภายใตภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆของ สสวท. ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการในบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในงาน
ดานตางๆดังนี้
1. งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
• การจัดทําและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล
2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
• การปรับปรุงและพัฒนาดานระบบการประเมิน
• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ
• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD)
• การประชุมคณะคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
3. งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน
• การดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ
• เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมบริหารและการทดแทนตําแหนง
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสมรรถนะหลัก
5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน
• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
จัดการงานงานทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาระบบ e-HR
6. งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน
• การสงเสริมความผูกพัน
• พัฒนาคุณภาพองคการสูความเปนเลิศ
• สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม
• สงเสริมความรู ความเขาใจการจัดการความรู
7. ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร
8. การประชุมเพื่อพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

1.งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ในการดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการปฏิบัติงานที่ตองใช
ฐานขอมู ลดานทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งในระดับการดําเนินงานภายในฝาย จนถึงระดับ
นโยบายที่ผูบริหารจะไดใชขอมูลดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งฝายไดมีการจัดทํา
ข อมู ล และการวิ เ คราะห ในมุ มมองต า งๆ เพื่อ ใหส ามารถนําไปใชว างแผนเชื่อมโยงกับ การบริห ารพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลกับขององคกรไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561)
1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน
ที่
ตําแหนง
จํานวน (คน)
รอยละ
1 กลุมบริหาร
31
9.1
2 กลุมวิชาการ
168
49.1
3 กลุมอํานวยการ
143
41.8
รวมทั้งสิ้น
342
100.00
2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน
ที่

ตําแหนงหลัก

จํานวน

รอยละ

1
2
6
17
3
2
31

0.29
0.58
1.75
4.97
0.88
0.58
9.1

0
1
5
59
11
92
168

0.00
0.29
1.46
17.25
3.22
26.90
49.1

1
23
29
90
143

0.29
6.73
8.48
26.32
41.8

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
รวม
รวมทั้งสิ้น

3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
กลุมพนักงาน
ต่ํากวา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
กลุมบริหาร
0
2
15
14
กลุมวิชาการ
0
4
128
36
กลุมอํานวยการ
2
84
57
0
รวม
2
90
200
50

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

รอยละ

31
168
143
342

9.06
49.12
41.81
100.00

อายุเฉลี่ย 41 ป

4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน
อายุ (ป)

รวม

กลุมอํานวยการ

รวม

รอยละ

≤ 30

27

21

48

14.04

31 - 35

34

28

62

18.13

36 - 40

2

47

22

71

20.76

41 - 45

12

36

27

75

21.93

46 - 50

8

11

12

31

9.06

51 - 55

6

6

19

31

9.06

56 - 60

3

6

15

24

7.02

รวม

31

167

144

342

100.00

รอยละ

9.14

49.26

42.48

100.00

อายุงานเฉลี่ย 11 ป

5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน
อายุงาน (ป)

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม

รอยละ

≤5

5

56

62

123

35.96

6-10

3

38

21

62

18.13

11-15

9

45

18

72

21.05

16-20

7

11

14

32

9.36

21-25

3

5

11

19

5.56

26-30

4

10

8

22

6.43

31-35

0

1

2

3

0.88

36-40

0

1

8

9

2.63

รวม

31

167

144

342

100.00

รอยละ

9.06

48.83

42.11

100.00

6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปที่เกษียณอายุการทํางาน

ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 57 คน
ปงบประมาณ

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

รวม (คน)

2561

-

-

3

3

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

รวม

13

11

33

57

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. ป 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

60

9

18

19

5

รวม

69

111

42

9. ขอมูลพนักงานลาออก
รวม
ป

กลุมบริหาร

รอง
(คน) ผูอํานวยการ

กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

ผอ.
สาขา

หัวหนา
สวน

ผชน.

นวส.

นวช.

ผชช.

ผชน.

จนส.

จนท.

2557

6

-

-

-

-

-

5

-

-

-

1

2558

10

-

2

-

-

-

6

-

-

-

2

2559

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2560

9

-

2

-

1

-

1

-

-

1

4

2561

11

-

-

-

-

1

6

1

1

1

1

รวม

37

0

4

0

1

1

19

1

1

2

8

10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (30 ก.ย. 60 – 30 ก.ย. 61)
จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 30 กันยายน
2560

เขาใหม
(คน)

ลาออก
(คน)

เลิกจาง
(คน)

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 1 กรกฎาคม
2561

อัตราการลาออก (คน)

309

52

11

1

342

3.24

*เกษียณอายุปงบ ประมาณ 2560 จํานวน 5 คน สิ้นสุดสัญญาจาง 1 คน

กลุมบริหาร
พนักงาน
(คน) ป.เอก ป.โท ป.ตรี
เขาใหม
2
ลาออก
เลิกจาง
-

กลุมวิชาการ
ป.เอก ป.โท
ป.ตรี
3
11
1
2
5
-

กลุมอํานวยการ
ป.โท
ป.ตรี
11
24
1
3
1
-

รวม
(คน)
52
11
1

11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ประเภทบุคลากร

พนักงาน

จํานวน

กลุม
คาใชจาย (ปงบประมาณ 2561
อํานวยการ
ก.ค. – ก.ย. 61)

ชาย หญิง รวม

บริหาร

วิชาการ

104 238 342

31

168

143

47,168,817

ลูกจางชั่วคราว

--

1

1

--

1

--

59,400

บุคคลภายนอก

50

67

117

ผู
ชํานาญ

ผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ

6,829,832.04
(ขาดเดือน ก.ย. 61)

45

41

31

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 61 อัตรา ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561

2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในดานงานกลุยทธ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีความสอดคลองและรองรับ
ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนดานตางๆของ สสวท. ดังนี้
• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
• การประเมินผลพนักงาน
• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ
• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Job Description: JD)
• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน ดังนี้
วิธีการสรรหา
ปงบประมาณ
2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ประเภท

ตําแหนงที่เปดรับ

กลุมพนักงาน

นักวิชาการ

วิชาการ

กลุมนักเรียนทุน
พสวท./สควค.
กลุมบุคคลทั่วไป
กลุมบุคคลทั่วไป
กลุมบุคคลทั่วไป

พนักงานระดับสูง
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
รวม

วิชาการและ
อํานวยการ
บริหาร
บริหาร

หนวยงาน
- สาขาวิจัยและประเมิน
มาตรตฐาน
- ฝาย สควค.
- ฝายบริหารเครือขายฯ
- ศูนยประสานฯ
- บริหารระดับสูง
- บริหารระดับสูง

จํานวนบรรจุ (คน)

2

2
1
อยูระหวางดําเนินงาน
5

วิธีการคัดเลือก
ปงบประมาณ
2561

ประเภท
- คัดเลือกพนักงานกลุมลูกจาง
ชั่วคราว

ไตรมาสที่ 1

- คัดเลือกจากพนักงานฝายจัดซื้อ
และพัสดุ
- คัดเลือกพนักงานจากผูพิการ
- กลุมบุคคลทั่วไป (รายงานตัว) ผาน
เมื่อ 29/09/59

ตําแหนงที่
เปดรับ
นักวิชาการ /
เจาหนาที่

กลุมพนักงาน

หนวยงาน

วิชาการ /
อํานวยการ

- กลุมวิชาการ (8)
- กลุมอํานวยการ (12)

เจาหนาที่

อํานวยการ

- ฝายจัดซื้อและพัสดุ

นักวิชาการ /
เจาหนาที่
นักวิชาการ

วิชาการ /
อํานวยการ
วิชาการ

- โครงการวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมโลก

จํานวนบรรจุ
(คน)
20

5
สละสิทธิ์ (1)
1

ปงบประมาณ
2561

ไตรมาสที่ 2

ประเภท

ตําแหนงที่
เปดรับ
- ประกาศรับสมัครคนพิการ จํานวน นั ก วิ ช าการ /
3 อัตรา
เจาหนาที่
- ประกาศรับสมัครเจาหนาที่ สํานัก - เจาหนาที่
พั ฒ นาและส ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู มี
ความรู ความสามารถพิ เ ศษทาง
วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา
- ดําเนิ นการคั ดเลือ กพนักงานจาก - เจาหนาที่
กลุมลูกจาง จํานวน 3 คน
- กลุมบุคคลภายใน (กลุมลูกจางฯ) - เจาหนาที่

- กลุ ม บุ ค คลภายใน (กลุ ม ลู ก จ า ง - เจาหนาที่
TOR)

กลุมพนักงาน

หนวยงาน

วิชาการ /
อํานวยการ
อํานวยการ

-

อํานวยการ
อํานวยการ

อํานวยการ

ไตรมาสที่ 3

- กลุมบุคคลทั่วไป

ไตรมาสที่ 4

นั ก วิ ช าการ /
เจาหนาที่

วิชาการ /
อํานวยการ

- กลุมนักเรียนทุน พสวท./สควค.

นักวิชาการ

วิชาการ

- กลุมบุคคลทั่วไป

- เจาหนาที่
(คนพิการ)

วิชาการ/
อํานวยการ

จํานวนบรรจุ
(คน)
-

- สํานัก พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพผูม ีความรู
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
- กลุมอํานวยการ

-

- ฝายสื่อสารองคกรและ
วิเทศสัมพันธ
- ฝายบริการวิชาการและ
บริหารทรัพยสิน
- ฝายบริหารเครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู
- ฝายออกแบบและพัฒนา
บุคลากร
- ฝายบริหารเครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู
- ฝายโอลิมปกวิชาการฯ
- ฝาย พสวท.
- ฝาย สควค.
- ศูนยประสานและบูรณา
การทุนการศึกษา
- ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร

1

- ศูนยประสานและบูรณาการ
ทุนการศึกษา
- ฝายบริหารทั่วไป
- ศูนยประสานและบูรณาการ
ทุนการศึกษา
- ฝายบริการวิชาการและ
บริหารทรัพยสิน
- สาขาวิทยาศาสตรการศึกษา
ภาคบังคับ

1

- ฝายสื่อสารองคกรและ
วิเทศสัมพันธ

1

-

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3

ปงบประมาณ
2561

ประเภท

ตําแหนงที่
เปดรับ

- เจาหนาที่
- เจาหนาที่
- นักวิชาการ

กลุมพนักงาน

หนวยงาน

- ฝายบริการวิชาการและ
บริหารทรัพยสิน
- ฝายบริหารโครงการริเริ่ม
พิเศษ
- สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

การประกาศรับสมัครงานที่อยูระหวางการเปดรับสมัคร มีจํานวนประกาศ 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่
ประกาศ ณ วันที่
ตําแหนงที่ประกาศรับ
หนวยงาน
1
22 ธ.ค. 60
เจาหนาที่/นักวิชาการ
พิจารณาตามการสัมภาษณ
(คนพิการ)
2
9 ม.ค. 61
เจาหนาที่ (กฎหมาย)
สํานัก พสวท.
3
30 มี.ค. 61
- ผูอํานวยการฝาย
- ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- เจาหนาที่
- ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- นักวิชาการ
- สาขาวิทยาศาสตรม.ปลาย
- สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
- สาขาวิจัยและประเมิน
- นักวิชาการ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการอาวุโส
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูชํานาญ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
14 มิ.ย. 61
- เจาหนาที่
- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศ
(ประชาสัมพันธ)
สัมพันธ
- เจาหนาที่
- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศ
(วิเทศสัมพันธ)
สัมพันธ
รวมทั้งสิ้น (อัตรา)

จํานวนบรรจุ
(คน)
3
1
2
24

จํานวน (อัตรา)
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
16

2.2 การประเมินผลพนักงาน
ภาพรวมการประเมิน ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
ที่

การประเมิน

ไตรมาสที่1

ไตรมาสที่2

ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

รวม

271

-

297

-

568

1

การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

2

การประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงาน

4

1

3

1

9

3

การประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงของพนักงานกลุมบริหารเปนกลุม
วิชาการ/อํานวยการ

-

1

-

-

1

4

การประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร

-

6

-

-

6

5

การประเมินเพื่อตออายุสัญญาจางพนักงาน

28

31

10

7

76

6

การประเมินเพื่อตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว

-

-

-

-

-

7

การประเมินสมรรถนะพนักงานป 2561

-

-

318

-

318

2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
- จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2561 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
อยูที่ 271 คน และครั้งที่ 2/2561 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน จํานวน 297 คน
2.2.2 การประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงาน
- ดานการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
ทั้งหมด 9 คน ประกอบไปดวย
นักวิชาการเลื่อนเปนตําแหนง นักวิชาการอาวุโส จํานวน 7 คน
เจาหนาที่อาวุโสเลื่อนเปนตําแหนง ผูชํานาญ จํานวน 1 คน
เจาหนาที่เลื่อนเปนตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส จํานวน 1 คน
2.2.3 การประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงของพนักงานกลุมบริหารเปนกลุมวิชาการ/อํานวยการ
ดานการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 61)
- พนักงานที่ไมประสงคจะปฏิบัติงานในกลุมบริหารไมประสงคจะปฏิบัติงานในกลุมบริหาร
จะตองมีการประเมินเพื่อกลับเขาสูตําแหนงผูชํานาญ กลุมวิชาการ จํานวน 1 คน

2.2.4 การประเมินผลรักษาการในตําแหนงบริหาร
ดานการประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร มีผูที่รักษาการอีกจํานวน 3 คน ไดแก
1) นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 2) นางสาวเขมวดี พงศานนท 3) นางสาวเทพกัญญาพรหมขัติแกว ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะประเมินในเดือนตุลาคม 2562

2.2.5 การประเมินเพื่อตออายุสัญญาจางพนักงาน
ดานการประเมินเพื่อตออายุสัญญาจาง พนักงานที่จะผานการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับที่ผานมาไมต่ํากวา
รอยละ 75 ตามระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอ
อายุสัญญาจางพนักงาน พ.ศ.2560
ทั้งนี้ มีผูไดรับการประเมินตอสัญญาจางในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จํานวน 76 คน
แบงเปน
ประเมินเพื่อตออายุสัญญาจาง 2 ป จํานวน 29 คน
ประเมินเพื่อตออายุสัญญาจาง 3 ป จํานวน 11 คน
ประเมินเพื่อตออายุสัญญาจาง 5 ป จํานวน 36 คน
2.2.6 ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน
ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมินสมรรถนะปละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาพนักงาน ใหมีความสามารถที่สอดคลองเหมาะสมกับการทํางาน สําหรับปงบประมาณ
2561 ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะในเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีผลการประเมินทั้งหมด 298 คน รายการ
สมรรถนะที่ใชในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
ดานการบริหาร

ความมุงมั่น
สรางสรรค
นวัตกรรม

การมีวิสยั ทัศน

ความซื่อตรง
และความเปน
มืออาชีพ

การปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

การทํางานเปนทีม

การบริหารคน

การบริหารเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

การกํากับดูแลงาน

กลุมวิชาการ

สมรรถนะ
ตามกลุมงาน

1. การนําความรูความเชี่ยวชาญมา
ใชในการทํางาน
2. ความสามารถในการถายโอน
ความรูและการสอนงาน
3. การคิดวิเคราะห
4. การตัดสินใจและการแกไขปญหา

กลุมอํานวยการ
1. การนําความรูความเชี่ยวชาญมาใช
ในการทํางาน
2. ความสามารถในการถายโอน
ความรูและการสอนงาน
3. การบริการที่ดี
4. การวางแผนและการบริหารจัดการ

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ป 2561
สมรรถนะหลัก ประเมินจากพนักงานทุกคนจํานวน 298 คน มีพนักงานที่มีสมรรถนะหลัก
สอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 95.97

สมรรถนะดานการบริหาร ประเมินจากพนักงานที่ปฏิบัติงานดานบริหารจํานวน 17 คน มี
พนักงานที่มีสมรรถนะดานการบริหารที่สอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 100 และไมพบผูที่มี
สมรรถนะไมสอดคลอง
สมรรถนะตามกลุมงาน ประเมินจากพนักงานทุกคน ยกเวนพนักงานที่ปฏิบัติงานดานบริหาร
จํานวน 281 คน มี พนั กงานที่มีสมรรถนะตามกลุมงานสอดคล องตามระดับตําแหนง คิดเป นร อยละ 97.51
รายละเอียด ดังนี้
สอดคลอง
จํานวนคน
รอยละ

สมรรถนะ

ไมสอดคลอง
จํานวนคน
รอยละ

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)

286

95.97

12

4.03

2. สมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)

17

100.00

-

-

3. สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency)

274

97.51

7

2.49

2.3 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ
ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรรวมกับผูบริหาร
และผูที่เกี่ยวของได ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 20 ฉบับ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60 – ธ.ค. 60) จํานวน 1 ฉบับ
ขอบังคับ/ระเบียบ
ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวาด วยการคัดเลื อกและแตงตั้ ง
ผู อํ า นวยการ อํ า นาจหน า ที่ การบริ ห ารงาน
อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน
โดยมีสาระของการปรับแกไข ดังนี้

สาระที่ปรับแกไข/เพิ่มเติม
ใหยกเลิกความในขอ 5 ของขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวย
การคัดเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการ อํานาจหนาที่ การบริหารงาน อัตราเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชน พ.ศ. 2544และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ 5 ในกรณี ที่ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการว า งลงหรื อ จะครบวาระการดํา รงตํ า แหน ง ของ
ผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่สรรหาผูที่
สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ และ
กรรมการอี กสองคนกั บบุ คคลอื่ นอี กไม นอ ยกวา สองคน เปน อนุ กรรมการ โดยให ประธาน
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลรวมเปนอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการดวย”

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 61 – มี.ค. 61) จํานวน 7 ฉบับ
ขอบังคับ/ระเบียบ
1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ….

2. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน

สาระที่ปรับแกไข/เพิ่มเติม
1) เพิ่มประเภทการลาเปน 10 ประเภท จากเดิม 9 ประเภท คือ การลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
2) ปรับแกไขขอความที่เกี่ยวของกับวินัยและการรักษาวินัยใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
3) พนั กงานซึ่งพ นจากตําแหนงตามโครงการเกษียณอายุกอนครบ
กํ า หนด 60 ป และพนั ก งานที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการใหถือวาพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ
1) ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน

ขอบังคับ/ระเบียบ
กลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ...
3. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน
กลุมอํานวยการใหดํารงตําแหนง ที่สูงขึ้น พ.ศ....
4. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

สาระที่ปรับแกไข/เพิ่มเติม
คือ งานในหนาที่และผลงานยอนหลังสามป ผลการประเมินสมรรถนะ
ผลงานทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
2) ปรับแกไขชวงคะแนนประเมินใหเปนเกณฑเดียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการตอสัญญาจาง
เพิ่มประเภทการลาที่มีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือน 2 ประเภท คือ การลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาหยุดไปถือศีลปฏิบัติธรรม

5. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตออายุสัญญาจาง
พนักงาน พ.ศ.......

ปรับแกหลักเกณฑการตอสัญญาจาง โดยพิจารณาจากศักยภาพและ
สมรรถนะ ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาจาง พฤติกรรมที่
สอดคลองกับคานิยมขององคกร และความประพฤติ
6. ระเบียบ สสวท. วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนพนักงาน 1) เพิ่มสิทธิการลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาหยุดไปถือ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.....
ศีลปฏิบัติธรรม
2) เพิ่มรายการตรวจสุขภาพประจําป โดยสิทธิการเบิกคงเดิม
7. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบขอเท็จจริง พ.ศ. .. 1) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบ
วินัย
2) ใหจัดทําผัง Flowchart อธิบายการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 61 – มิ.ย. 61) จํานวน 5 ฉบับ
ขอบังคับ/ระเบียบ
1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
2. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท. เรื่อง
หลักเกณฑการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน และการกําหนดอัตรา
เงินเดือนของผูมีประสบการณ (ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง
พนักงานกลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2557
4. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง
พนักงานกลุมอํานวยการใหสูงขึ้น พ.ศ.2557
5. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2545

สาระที่ปรับแกไข/เพิ่มเติม
การกํ า หนดให ร องผู อํ า นวยการเป น ประธาน หรื อ ร ว มเป น กรรมการหรื อ
อนุ ก รรมการ โดยเปลี่ ย นจาก“รองผู อํ า นวยการ” เป น “พนั ก งานผู ดํ า รง
ตําแหนงตั้งแตผูชวยผูอํานวยการขึ้นไปที่ผูอํานวยการมอบหมาย”
1) ประเด็ น องค ป ระกอบของคณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร แก ไ ขเป น
“ผูบริหารตั้งแตผูชวยผูอํานวยการขึ้นไปที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนประธาน
และให มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรจํ า นวนรวมไม เ กิ น 11 คน โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยูดวย”
2) ประเด็นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ใหคงไวตามที่
กําหนดในระเบียบ
3) ประเด็นคุณสมบัติของพนักงานที่จะไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ แกไขเปนดังนี้
“พนักงานที่จะไปศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(2) อายุไมเกิน 40 ปบริบูรณในวันที่ไดรับอนุมัติใหรับทุน และถาเคยเปนผูที่
ไดรับอุมัติใหลาศึกษามากอนจะตองกลับบมาปฏิบัติงานที่ สสวท. แลวไมนอยกวา
2 ป หรือไดรับอนุมัติฝกอบรมดูงาน หรือ ลาไปพัฒนาตนเองมากอน จะตอง
กลับมาปฏิบัติงานที่ สสวท. มาแลวไมนอยกวา 1 ป
เวนแตเพื่อประโยชนของ สสสวท. ผูอํานวยการ อาจพิจารณาอนุมัติ
เปนกรณีพเิ ศษได

ไตรมาสที่ 4 จํานวน (ก.ค. 61 – ก.ย. 61) 7 ฉบับ
ขอบังคับ/ระเบียบ
1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2561 (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
2. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล
และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)
3. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2561 (ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2561)
4. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท. เรื่อง
หลักเกณฑการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน และการกําหนดอัตรา
เงินเดือนของผูมีประสบการณ (ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)
5. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง
พนักงานกลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2561)
6. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง
พนักงานกลุมอํานวยการใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2561 (ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2561)

7. ประกาศ สสวท. เรื่อง คาตอบแทนบุคคลภายนอก (ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2561)

สาระที่ปรับแกไข/เพิ่มเติม

เพิ่มการลาไปชวยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร และรายละเอียดการลา
การกํ า หนดให ร องผู อํ า นวยการเป น ประธาน หรื อ ร ว มเป น กรรมการหรื อ
อนุกรรมการ โดยเปลี่ยนจาก“รองผูอํานวยการ” เปน “พนักงานผูดํารงตําแหนง
ตั้งแตผูชวยผูอํานวยการขึ้นไปที่ผูอํานวยการมอบหมาย”
1) ประเด็ น องค ป ระกอบของคณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร แก ไ ขเป น
“ผูบริหารตั้งแตผูชวยผูอํานวยการขึ้นไปที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนประธาน
และให มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรจํ า นวนรวมไม เ กิ น 11 คน โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยูดวย”
2) ประเด็นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ใหคงไวตามที่
กําหนดในระเบียบ
3) ประเด็นคุณสมบัติของพนักงานที่จะไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ แกไขเปนดังนี้
“พนักงานที่จะไปศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(2) อายุไมเกิน 40 ปบริบูรณในวันที่ไดรับอนุมัติใหรับทุน และถาเคยเปนผูที่
ไดรับอุมัติใหลาศึกษามากอนจะตองกลับบมาปฏิบัติงานที่ สสวท. แลวไมนอยกวา
2 ป หรือไดรับอนุมัติฝกอบรมดูงาน หรือ ลาไปพัฒนาตนเองมากอน จะตอง
กลับมาปฏิบัติงานที่ สสวท. มาแลวไมนอยกวา 1 ป
เวนแตเพื่อประโยชนของ สสสวท. ผูอํานวยการ อาจพิจารณาอนุมัตเิ ปน
กรณีพิเศษได
การอนุมัติคาตอบแทนบุคคลภายนอกในอัตราที่นอกเหนือจากที่กําหนดให
สสวท. เสนอคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเปนรายกรณีไป

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD)
สสวท. ไดดําเนินการปรับแกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 และ
ยกเลิกบัญชีแนบทายขอบังคับ โดยเพิ่มตําแหนงพนักงานในแตละกลุม เปนดังนี้
กลุ ม บริ หาร ประกอบด ว ย รองผู อํา นวยการ ผู ชว ยผู อํา นวยการ ผูอํ า นวยการสาขา
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูอํานวยการฝาย และหัวหนาสวน
กลุมวิชาการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญ นักวิชาการอาวุโส และนักวิชาการ
กลุมอํานวยการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ เจาหนาที่อาวุโส และเจาหนาที่
และ สสวท. ได พิจ ารณาแล ว เห็ น ควรใหมี ป ระกาศมาตรฐานตํ าแหน งที่ส อดคล องกั บ
ขอบังคับที่ปรับแกไขในเบื้องตนกอนการจัดทํา Job Description ของพนักงานในแตละกลุมงาน

2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดรับมอบหมายจาก สสวท. ใหมีหนาที่รับผิดชอบเปน
เลขานุการในการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนงานที่มีความ
รับผิดชอบสูง มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติ
กิจกรรม
การดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รวมประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกํานดการประชุม
2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม
3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล
4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

1) ประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกํานดการประชุม
2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม
3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล
4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของที่ประชุม

โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
2
4
2
3
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
2
3
โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จํานวน 11 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

รวม
11
5

3.งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน
3.1 ดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจน
จูงใจใหผูที่มีความรู ความสามารถเขามาทํางานและรักษาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกร ดวยตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว ภารกิจที่สําคัญที่ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คือ
การจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลที่สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล
ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวดวย

• สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ได รั บ งบประมาณป 2561 จํ า นวน 10,000,000 บาท โดยมี
คาใชจายรวมในปงบประมาณ 2561 จํานวน 8,879,169.77 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2561) ประกอบไปดวย
1. จํานวน(ครั้ง)และคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล ปงบประมาณ 2561
1.1 พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. รัฐบาล
ไตรมาส

ผูปวยนอก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

140
185
175
191
691

พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. รัฐบาล
คาใชจาย
ผูปวยใน
คาใชจาย
ทันตกรรม
560,638.50
2
38,681.75
644,750.55
9
524,292.75
676,483
5
170,815.25
596,319.00
2
87,647.25
2,478,191.05
18
821,437.00
รวมทั้งหมด 728 ครั้ง คาใชจายรวม 3,343,868.05

คาใชจาย

6
3
4
6
19

15,790.00
1,830.00
17,170.00
9,450.00
44,240

ทันตกรรม

คาใชจาย

1.2 ครอบครัว รพ.รัฐบาล
ไตรมาส

ผูปวยนอก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

117
125
137
124
503

คาใชจาย

ครอบครัว รพ. รัฐบาล
ผูปวยใน
คาใชจาย

783,988.75
3
202,386.00
865,654.86
5
149,327.00
891,409.75
10
260,577.00
813,934.75
5
96,267.50
3,354,988.11
23
708,557.50
รวมทั้งหมด 534 ครั้ง คาใชจายรวม 4,068,913.61 บาท

2
3
2
1
8

1,510.00
1,628.00
1,380.00
850.00
5,368300

2. จํานวน (ครั้ง) และคารักษาพยาบาล รพ.เอกชน
2.1 พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ.เอกชน
ไตรมาส

ผูปวยนอก

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

32
46
42
58
178

พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. เอกชน
คาใชจาย
ผูปวยใน
คาใชจาย
ทันตกรรม
73,605.15
3
33,695.00
84,111.70
2
31,801.00
80,979.32
1
7,125.00
143,715.34
0
0.00
382,411.51
6
72,621.00
รวมทั้งหมด 328 ครั้ง คาใชจายรวม 726,606.01 บาท

33
33
33
45
144

คาใชจาย
76,675.50
61,930.00
63,610
69,358.00
271,573.50

3. สรุปคารักษาพยาบาลแยกประเภทผูปวยในและผูปวยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว)
ปงบประมาณ 2561
ผูปวยนอก
ไตรมาส

ผูปวยใน

รัฐบาล

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

รวม
257
310
312
315
1,194

เอกชน

คาใชจาย
1,344,627.25
1,512,405.61
1,567,892.75
1,410,253.75
5,833,179.16

รวม
33
47
43
58
181

คาใชจาย
73,605.15
86,111.90
83,571.32
143,715.34
387,003.71

รวมจํานวนครั้งทั้งหมด 1,375 ครั้ง คาใชจายรวม 6,220,182.87 บาท

รัฐบาล
รวม
5
14
15
7
41

เอกชน

คาใชจาย
241,067.75
673,619.75
431,392.25
183,914.75
1,529,994.50

รวม
4
2
1
0
7

รวมจํานวนครั้งทั้งหมด 48 ครั้ง คาใชจายรวม 1,613,615.50 บาท

4. สรุปคาทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน ปงบประมาณ 2561
ทันตกรรม
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

รัฐบาล
รวม
8
6
6
7
27

เอกชน
คาใชจาย
17,300.00
3,458.00
18,550.00
10,300.00
49,608.00

คาใชจาย
44,695.00
31,801.00
7,125.00
0.00
83,621.00

รวม
33
33
33
45
144

รวมจํานวนครั้งทั้งหมด 27 ครั้ง คาใชจายรวม 321,181.50 บาท

คาใชจาย
76,675.50
61,930.00
63,610.00
69,358.00
271,573.50

5. คารักษาพยาบาลของพนักงานที่เกษียณอายุ
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

คารักษาพยาบาลของพนักงานทีเ่ กษียณอายุ
จํานวนผูเบิก
จํานวนใบเสร็จ
คาใชจาย
10
26
75,762.00
30
110
180,367.00
31
99
194,242.50
48
147
273,818.40
119
382
724,189.90

คาใชจาย(บาท)ในการรักษาพยาบาล
ปงบประมาณ 2561

8,879,169.77
ป งบประมาณ 2561 พนั กงานเข า รับ การรักษาพยาบาลเปน ผูปว ยใน (ทั้ง รัฐบาลและเอกชน)
จํานวน 24 ครั้ง มีคาใชจายรวม 894,058 บาท เฉลี่ยคิดเปน 37,252.41 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงาน
ที่ เ ข า รั บ การรั กษาพยาบาลประเภทผู ป วยใน (ทั้ง รัฐบาลและเอกชน) จํานวน 23 ครั้ง มีคา ใชจา ยรวม
708,557.50 บาท เฉลี่ยคิดเปน 30,806.84 บาทตอครั้ง
ปงบประมาณ 2561 พนักงานเขา รับการรักษาพยาบาลเปนผู ปวยนอก (ทั้งรัฐบาลและเอกชน)
จํานวน 869 ครั้ง มีคาใชจายรวม 2,860,602.56 บาท เฉลี่ยคิดเปน 3,291.83 บาทตอครั้ง สวนครอบครัว
พนักงานที่เขารักษาประเภทผูปวยนอก (รัฐบาล) จํานวน 503 ครั้ง มีคาใชจายรวม 3,354,988.11 บาท
เฉลี่ยคิดเปน 6,669.95 บาทตอครั้ง
หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาล ระหวางปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561
เปรียบเทียบคารักษาพยาบาล ปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2560
ประเภทคารักษา
1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน)
2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน)
3. ทันตกรรม
4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ
รวม

ปงบประมาณ 2561
คาใชจาย
5,969,345.88
2,038,665.95
112,545.50
8,120,557.33

ประเภทคารักษา
1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน)
2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน)
3. ทันตกรรม
4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ
รวม

คาใชจาย
6,220,182.87
1,613,615.50
321,181.50
724,189.90
8,879,169.77

จากตารางขางตน พบวา ปงบประมาณ 2560 มีคารักษาพยาบาลนอยกวาปงบประมาณ 2561 อยูที่
759,212.44 บาท สาเหตุที่ทําใหปงบประมาณ 2561 มีคาใชจายคารักษาพยาบาลมากขึ้นมาจาก ประเภทคา
รักษาพยาบาล “ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน)” และคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ

กลุมโรคที่ พนักงาน สสวท. เขารับการรักษามากที่สุด 5 ลําดับแรก ( 1 ต.ค. 60 – 30 กันยายน 61)
กลุมโรค
ทันตกรรม
โรคเกี่ยวกับขอและกระดูก
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
โรคเกี่ยวกับติดเชื้อ

จํานวนครั้งที่เขารักษา
185
118
111
99
74

คาใชจาย (บาท)
356,531.00
264,303.25
197,125.75
449,562.00
227,577.47

• สวัสดิการการกูยืมและการออม
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการจัดสวัสดิการดานการกูยืมและการออมที่ มี
ความสอดคลองกับสถานการณขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อใหประโยชนสูงสุดตอ
พนักงาน

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแลว และ กองทุนสงเคราะห
1.1 จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสงเคราะห
จํานวนพนักงานและลูกจางชั่วคราวที่อยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียน
แลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 340 คน และกองทุนสงเคราะห 3 คน รวมทั้งสิ้น 343 คน
แบงออกดังนี้
400

340

300
200
100

3

0
กองทุนสํารองฯ

กองทุนสงเคราะห

1.2 รายละเอียดการสงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานและลูกจาง
ชั่วคราว สสวท. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
จํานวนคน
120

100

100

97

80
60
40
20
0

20

19

19

2
3%

5%

6%

7%

35
9

14

8%

9%

10%

11%

10

14

12%

13%

จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานและลูกจางฯ) 340 คน
จํานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห
3 คน

1
14%

15%

1.3 รายละเอียดการสงเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานและลูกจางชั่วคราว
สสวท. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. (340 คน)
200

163

150
91

100
50

44

36

สมทบ 12%

สมทบ 13%

2

0

สมทบ 6%

สมทบ 10%

สมทบ 11%

2. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครู ชพค.
เพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัวเมื่อผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะมรดกสําหรับทายาทอีกชนิด
หนึ่ง เปนการดําเนินการในการชวยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา ปจจุบันมีสสวท.เปนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 71 คน
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เฉลี่ยแลวจายเดือนละ 568 บาท/เดือน)

3. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหคูสมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.)
เพื่อเปนหลักประกันใหครอบครัวเมื่อคูสมรสผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะเปนมรดก
สําหรับคูสมรสหรือทายาทเชนเดียวกับ ชพค. ปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 18 คน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เฉลี่ย
แลวจายเดือนละ 288 บาท/เดือน)

4. สวัสดิการกูยืม
สสวท. ไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดสวัสดิการดานการกูยืมเงินดังนี้
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห เพื่อจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยใหกับพนักงาน
2. ธนาคารกรุงไทย เพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน
3. ธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)
4. ธนาคารออมสินสําหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพื่อสงเสริมสภาพเศรษฐกิจของสมาชิก

การกูยืมเงินกับสถาบันการเงินตางๆของพนักงาน สสวท. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ลําดับที่

สถาบันการเงิน

วงเงินกู (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

จํานวนผูใชสิทธ(คน)

รอยละตอป
1

ธนาคารอาคารสงเคราะห

73,778,356.82

3.10

65 สัญญา

2

สหกรณออมทรัพย สสวท. จํากัด

89,180,858

4.50

เงินกูสามัญ 136 สัญญา

3

ธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ

3,065,283.71

7.25

11

4

ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.)

18,275,292.57

7.25

17

5

ธนาคารกรุงไทย

ปรับยอดใหม

7.87

12

5. การกูยืมเพื่อการซื้อสื่ออุปกรณเทคโนโลยีและการกูยืมเพื่อการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2561 มีพนักงานกูยืมเพื่อซื้อสื่อจํานวน 65 ราย โดยมีคาใชจายในการกูยืม
รวม 3,103,866 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูที่ 1,301,236.00 บาทและกูยืมเพื่อการศึกษานอกเวลา
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย จํานวนเงินกู 121,580 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูที่ 4,211.00 บาท

• งานสวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆที่เกี่ยวของ ปงบประมาณ 2561
1.
2.
3.
4.

จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล จํานวนรวม 49 ฉบับ
สวัสดิการน้ําดื่ม จํานวน 3,456 ถัง เปนเงิน 122,061.36 บาท
คาเลาเรียนบุตร จํานวน 64 ครั้ง เปนเงิน 564,592.75 บาท
กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. ในกรณี ดังนี้
4.1 เงินชวยเหลือคาใชจายในการสมรส จํานวน 5 ครั้ง
4.2 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 5 ครั้ง
4.3 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการอุปสมบท จํานวน 3 ครั้ง
4.4 คาใชจายในการจัดซื้อของไปเยี่ยมผูปฏิบัติงานที่เจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูปวยใน จํานวน 17 ครั้ง
4.5 คาใชจายเพื่อการเคารพศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน 6 ราย

5. ขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาลผูปวยในสถานพยาบาลของรัฐใหกับพนักงานและบุคคลใน
ครอบครัว จํานวน 22 ครั้ง
6. มอบรางวัลผูเกษียณอายุ จํานวน 3 คน รางวัลที่มอบเปนทองคํา 96.5 % น้ําหนักหนึ่งบาท พรอมโล
เกียรติคุณ รวมเปนเงิน 61,120.90 บาท

• งานบริการดานอื่นๆที่เกี่ยวของ ปงบประมาณ 2561
1. จัด ทํ า คํ า สั่ ง คณะกรรมการ สสวท. แต ง ตั้ งคณะกรรมการ/ คณะอนุก รรมการ โดยประธาน
กรรมการสสวท. ลงนาม จํานวน 11 ฉบับ
2. จัดทําประกาศ/ คําสั่งแตงตั้งพนักงาน/ แตงตั้งคณะกรรมการ/ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/ แตงตั้ง
คณะทํางาน/ กําหนดหนาที่และมอบอํานาจ โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนาม จํานวน 111 ฉบับ

4.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ
4.1 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ
ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย.61)
ไดดําเนิน การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตางๆในกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตามที่กําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency)
ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

1

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช
งาน Drone เบื้องตนเพื่อ
การศึกษา

18 ธันวาคม - นางสาวกุลธิดา สะอาด 16
2560
- นายดนุภัทร บัวแกว
- นายชลิต จงสําราญ
- นายประกอบ สิทธิสัทธะ
- นายยุทธนันต หาญณรงค
- นางสาวอังคณา หลาแกว
- นางสาวสมาพร มณีเทพ
- นางสาวแพรไพลิน จารุ
จินดา
- นายมาเนตร กอบน้ํา
เพ็ชร
- นางสาวณัฏฐิกา งาม
ภิญโญกิจ
- นายชาญณรงค พูลเพิ่ม
- นายชลธิช ณ ลําปาง
- นายเทอด พิธิยานุวัฒน
- นายศิลปเวท คนธิคมี
- นางสาวกัญญจิต จัน
เสนา
- นางสาวเปยทิพย พัวพันธ

ไทย

2 1 2
2

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

2

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ระบบ MIS-Plus

3

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Microsoft Excel Advanced 2016

22-23 กุมภาพันธ พนักงานจํานวน 120 คน
2561
4 รุน รุนละ 30 คน

17-19 กรกฎาคม พนักงานจํานวน 30 คน
2561

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

120

30

ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จํานวน 1 ครั้ง รวมจํานวน 16 คน
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จํานวน 4 ครั้ง รวมจํานวน 120 คน
ไตรมาส 3 ไมมีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จํานวน 1 ครั้ง รวมจํานวน 30 คน
รวมปงบประมาณ 2561 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จํานวน 6 ครั้ง รวมทั้งหมด 166 คน

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
จํานวน

ประเทศ

1

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2561

30 ม.ค. 61

-

28

2

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2561

พ.ค. – มิ.ย.61

-

30

ไทย

3

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2561

ก.ค. 61

-

6

ไทย

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

และ
5 ก.พ. 61

ไทย

22

บุคคลภายนอก

รายชื่อ

พนักงาน
อํานวยการ

ระยะเวลา

ผูบริหาร
ระดับกลาง
พนักงาน
วิชาการ

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

จํานวน

ประเทศ

4

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2561

ส.ค. 61

-

6

ไทย

5

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
2561

ก.ย. 61

-

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)
บุคคลภายนอก

รายชื่อ

พนักงาน
อํานวยการ

ระยะเวลา

ผูบริหาร
ระดับกลาง
พนักงาน
วิชาการ

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ไทย

ไตรมาส 1 ไมมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 2 ครั้ง รวมจํานวน 50 คน
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวน 30 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวน 17 คน
สรุปในไตรมาส 1-2-3-4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 8 ครั้ง รวมจํานวน 97 คน

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency)
-ไมมีการพัฒนาสมรรถนะนี้ในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 มีแตการอบรมกับหนวยงานภายนอกสถาบันตางๆ
4. สมรรถนะกลุม งาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
กลุมงาน

วิชาการ
วิชาการ
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ
วิชาการ/อํานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ

หลักสูตร/กิจกรรม

วิธีการ

จํานวนผู
เขา
อบรม
(คน)
4.1 การพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
อบรมภายใน
4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
อบรมภายใน
712*
4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.
อบรมภายใน
4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา
ศึกษาตอ
11*
4.5.ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบตั ิงาน รวมกิจกรรม(ตางประเทศ) เรียนรูภายนอก
120*
4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก
อบรมภายนอก
111*
4.7 การฝกอบรมจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร อบรมภายใน/ภายนอก
35
4.8 การฝกอบรมจัดโดย สาขา ฝาย/ASTEP
อบรมภายใน/ภายนอก
77
*หมายถึงนับคนซ้ํา

4.2 การบรรยายทางวิชาการ
ระยะเวลา

รายละเอียด

ผูเขารวม

2 ตุลาคม 2560

ประชุมผูซ ึ่งประสงคจะเปนสมาชิกรานสหกรณ สสวท. จํากัด

80

3 ตุลาคม 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับผูป ฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ

76

16 ตุลาคม 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

23

8 พฤศจิกายน 2560

การนําเสนอเทคโนโลยี VR/AR จาก zSpace

87

21 พฤศจิกายน 2560

การฝกอบรมใหความรูดานลิขสิทธิ์ในการจัดทําหนังสือเรียน

64

12,24 มกราคม 2561

หลักการเขียนทางวิทยาศาสตร

27

การสรางสื่อสิ่งพิมพดวย Adobe InDesign

40

การฝกอบรมหลักสูตร 2D & 3D for Science and Math Equipment with AutoCAD

26

9 พฤษภาคม 2561

การบรรยายเรื่อง “ทรัพยสินทางปญญากับการเขียนหนังสือเรียนและสิ่งประดิษฐ”

55

20 มิถุนายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา Infographic และแชรประสบการณทํางานของทีมการจัดการความรู

43

26 กรกฎาคม 61

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม Google Earth Pro ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

25

10 สิงหาคม 61

การนําเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอยางมืออาชีพ”

91

27 สิงหาคม 61

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Infusing Creative and Critical Thinking Throughout the Curriculum"

50

7 กันยายน 61

เครื่องมือ ICT สําหรับการเรียนการสอน วันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -15.30 น. จํานวน 25
คน

25

19 มีนาคม 2561
24 - 25 เมษายน 2561

ไตรมาส 1 จัดบรรยายทางวิชาการ
5 ครั้ง รวมจํานวน
330
ไตรมาส 2 จัดบรรยายทางวิชาการ
2 ครั้ง รวมจํานวน
67
ไตรมาส 3 จัดบรรยายทางวิชาการ
3 ครั้ง รวมจํานวน
124
ไตรมาส 4 จัดบรรยายทางวิชาการ
4 ครั้ง รวมจํานวน
191
รวมไตรมาส 1 – 4 มีการจัดบรรยายทางวิชาการจํานวน 14 ครั้ง รวมจํานวน 712 คน

คน
คน
คน
คน

4.4 ทุนการศึกษา
ปจจุบันแบงออกเปนทั้งหมด 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
4.4.1 รายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวแตยังไมแจงจบการศึกษา จํานวน 6 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 น.ส.โศภิตา อุไพพานิช

สาขาวิชา / สถาบัน
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาศึกษา
1 มิ.ย. 54 – 31
พ.ค. 59

2 น.ส.จีระพร สังขเวทัย
ผูชํานาญ
สาขาเทคโนโลยี

นวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยี
ภาควิชานวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
วิชาเอกการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(หลักสูตรนอกเวลาปฏิบัติงาน)

5 ส.ค. 2556 ถึง
1 ส.ค. 2560

3 นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
นักวิชาการ
สาขาเทคโนโลยี
4 นางอรนิษฐ โชคชัย
นักวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ

5 นส.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ
นักวิชาการ
สาขาเทคโนโลยี

6 นางเหมือนฝน เยาววิวัฒน
นักวิชาการอาวุโส
สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา

1 ก.ย 2557 ถึง
31 ส.ค .2560
1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย.2560
(นอกเวลาและ
เต็มเวลา)

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาครุศึกษา คณะ
23 ส.ค.-30 ก.ย.
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (นอกเวลา)
1 ต.ค. 2557 ถึง
31มี.ค.61 (เต็ม
เวลา)
คณิตศาสตรศึกษา , National Institute of Education (NIE)
6 ม.ค. 2557 ถึง
สาธารณรัฐสิงคโปร
6 มิ.ย. 2561

4.4.2 อยูระหวางการศึกษา จํานวน 5 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 น.ส.นันทนภัส ลิ้มสันติธรรม
ผูชํานาญ
สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชา / สถาบัน
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 นางสาวศานิกานต เสนีวงศ
นักวิชาการอาวุโส
สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
3 น.ส.พิลาลักษณ ทองทิพย
นักวิชาการอาวุโส
สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา
4 น.ส.เบญจมาศ เหลาขวัญสถิตย
นักวิชาการ
สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา
5 นางสาวกมลนารี ลายคราม

Science Education
Monash University
Australia
การสอนคณิตศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

ระยะเวลาศึกษา
15 ส.ค. 2557 ถึง 14
ส.ค. 2562 ขยายเวลา
15 ส.ค. 61 – 14 ก.พ.
62
1 มี.ค. 2559 ถึง
29 ก.พ. 2563
31ก.ค. 2560 ถึง
30 ก.ค. 2563

การสอนคณิตศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

31ก.ค. 2560 ถึง
30 ก.ค. 2563

Science Education
University of Alberta
Canada

4 ก.ย.61- 3 ก.ย. 65

4.4.3 ไดรับอนุมัติใหรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5 คน
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
นางสาวดนิตา ชื่นอารมณ
นางสาวกมลนารี ลายคราม
นางสาววิชุราตรี กลับแสง
นายจตุพล งามแมน

๕

นางทวินันท แสงขัติยะ

สาขาวิชาที่จะไปศึกษา
Mathematics Education หรือ Curriculum and Instruction
Science Education หรือ Curriculum and Instruction
Earth Science Education
Mathematics Education เนนดาน Assessment หรือสาขาอื่นที่
เนนทางดาน Assessment in Mathematics
Gifted Education

4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ (ปงบประมาณ 2561)
ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

1

รวมประชุม The 43rd Annual
Conference of the International
Association for Educational
Assessment (IAEA) ณ เมือง Batumi
ประเทศจอรเจีย โดย สสวท. รับผิดชอบ
คาใชจาย

2-6 ตุลาคม 2560 นส.ศศิวรรณ เมลืองนนท
นักวิชาการ/คณิต
มัธยมศึกษา
นายศราวุฒิ รัตนประยูร
นักวิชาการอาวุโส/วิจัยและ
ประเมินฯ
นส.จําเริญตา ปริญญาธรรม

2

เขารวมกิจกรรมที่จดั ขึ้นโดย Prof. Tairo
Nomura เพื่อเขาศึกษาดูงานดานสะเต็ม
ศึกษา ณ Tokyo Gakugei University
และ Japan Science and Technology
Agency ประเทศญี่ปุน

3

ประชุมวิชาการนานาชาติกับ Institute 4-7 ตุลาคม 2560 รศ.สัญญา มิตรเอม/รองผอ.
for Learning Innovation ในหัวขอ
“The Role of Informal/Free-Choice
Learning in 21st Century National
Science Education Policy” ณ เมือง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

1

มาเลเซีย 1

4

รวมโครงการ International Visitor
Leadership Program ในหัวขอ
“Hidden No More: Empowering
Woman Leaders in STEM” ณ
สหรัฐอเมริกา โดย U.S. Department of
State เปนผูร ับผิดชอบคาใชจาย

7-27 ตุลาคม นางยุพาพร ลาภหลาย/ผู
2560
ชํานาญ

1

สหรัฐอเ
มริกา

1

5

"สัมมนา PISA TALIS and Reforms in
Basic Education: Seminar for
Educators from APEC Economies ณ
นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐประชาชนจีนรับผิดชอบ
คาใชจาย"

23-29 ตุลาคม นางสาวพุตเตย ตาฬวัฒน
2560

1

จีน

1

2-12 ตุลาคม Dr. Rie Atagi
2560

3

จอรเจีย

1

ญี่ปุน

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

3

1

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

6

หารือเกี่ยวกับการจัดการยุทธศาสตรดาน 27 ตุลาคม – 5 ประธานกรรมการ สสวท.
10
สะเต็มศึกษาของ Museum of Science พฤศจิกายน 2560 รศ.ธัชชัย สุมิตร
ศ.เกียรติคุณนายแพทยไกร
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
สิทธิ์
พัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาวิชาชีพครู
ตันติศิรินทร/กรรมการสวท.
และเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานดาน
ผูอ ํานวยการ สสวท.(ดร.
การศึกษาของ Edgerton Education
พรพรรณ ไวทยางกูร)
Center, Massachusetts Institute of
รองผูอํานวยการ สสวท. (รศ.
Technology (MIT) และสรางเครือขาย
สัญญา มิตรเอม
การดําเนินงานกับหนวยงานของ
ผช.ผอ. (ดร.กุศลิน มุสิกุล)
สหรัฐอเมริกา
ผช.ผอ. (ดร.พรชัย อินทร
ฉาย)
นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์/
ผอ.สาขาวิทยาศาสตรมัธยมฯ
ดร.นันทวัน สมสุข/ผอ.ฝาย
สควค.
นางศุภรา บาคาวอส/ปฏิบัติ
หนาที่
ผอ.ฝายสือ่ สารองคกรและ
วิเทศสัมพันธ
นส.สุชารัตน ทับทิมจรูญ/
เลขานุการผอ. สสวท. ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกที่ สสวท.
เชิญมาปฏิบตั ิงาน

สหรัฐอเ
มริกา

7

5. ประชุม PISA 2018 NPM meeting
ครั้งที่ 3 ณ เมืองบรัสเซลส ประเทศเบล
เยี่ยม โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย

1-3 พฤศจิกายน นายเอกรินทร อัชชะกุล
2560
วิสุทธิ์/ผูชาํ นาญ
นางสุชาดา ปทมวิภาค/ผู
ชํานาญ

2

เบล
เยี่ยม

8

รวมสัมมนาและอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
“International Dialogue on STEM”
และอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับมูลนิธิ
Haus der kleinen Forsher ในหัวขอ
‘Education for sustainable
development (ESD)’ และ Computer

2-8 พฤศจิกายน นส.เทพกัญญา พรหมขัติ
2560
แกว/รก.ผอ.สาขา
วิทยาศาสตรภาคบังคับ

1

เยอรมนี

6

3

1

2

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)
บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

Science Education ณ เมืองเบอรลิน
เยอรมนี โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย
9

เขารวมประชุม PISA Governing Board
(PGB)
the 44th PGB Meeting ณ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย

6-8 พฤศจิกายน นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ/์
2560
รองผอ.

1

ฝรั่งเศส

10

To Participate ICSU gender gap
Project Workshop
ณ กรุงไทเป ไตหวัน โดย สสวท.
รับผิดชอบคาใชจาย

7-8 พฤศจิกายน นส.ชลิตา ธัญญะคุปต/
2560
นักวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
นส.ปารวีร เล็กประเสริฐ/
นักวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ไตหวัน

2

11

เขารวมอบรมโครงการ Nuclear
6-17 พฤศจิกายน นส.สุวินัย มงคลธารณ/ผู
Technology Seminar 2017
2560
ชํานาญ
นายรักษพล ธนานุวงศ/
หัวขอ Basic Radiation Knowledge for
นักวิชาการ
School Education
ณ Nuclear Human Resource
Development Center (NuHRSeC)
ญี่ปุน โดย JAEA สนับสนุนคาใชจา ย

2

ญี่ปุน

2

12

เดินทางไปปฏิบตั ิงานตางประเทศ เพื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครู ติดตามผล
และรวมพิธีสงมอบหองปฎิบัติการ
วิทยาศาสตรของโรงเรียน ณ โรงเรียน
วัฒนธรรมเด็กกําพราแขวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย

8

ลาว

12-15
ผูอํานวยการ (นางพรพรรณ)
พฤศจิกายน 2560 นางดวงสมร คลองสารา
ผศ.พลกฤต กฤชไมตรี
นส.นัฏฐพร รุจิขจร/รก.ผอ.
ฝายบริหารโครงการริเริม่
พิเศษ
นางกัญนัฐ สวัสดิส์ วาง/ผช.
ผอ.
นส.ศิรริ ัตน พริกศรี/ผู
ชํานาญ
นส.สุชารัตน ทับทิมจรูญ
นส.ยุวรี พันธทวีศักดิ์

1

3

1

1

1

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

13

เขารวม The International
13-17
นส.วิวาภร สุดแสวง/
Conference on Science and
พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการ
นายสุประดิษฐ รุงศรี/
Mathematics Education (CoSMEd
นักวิชาการ
2017) ณ SEAMEO, RECSAM เมืองปนัง
นส.สิริวรรณ จันทรกูล/
ประเทศมาเลเซีย โดย สสวท. รับผิดชอบ
นักวิชาการ
คาใชจาย
นส.อุษณีย วงศอามาตย/
นักวิชาการ
นส.ปาณิก เวียงชัย/
นักวิชาการ
นส.รตพร หลิน/นักวิชาการ

6

มาเลเซีย

14

ศึกษาดูงานดานการบิน ที่ประเทศสิงคโปร
14-16
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย
พฤศจิกายน 2560 นส.เบญจพร จักรบวรพันธ
นายมณเฑียร กําบัง
บริษัทโรลส-รอยด รับผิดชอบคาใชจาย
นายสุรยิ า พรหมจิตร
สําหรับสองคน

4

สิงคโปร

15

รวมประชุมวิชาการ The World
Association of Lesson Studies
(WALS) 11th Annual International
Conference ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา
ประเทศญี่ปุน โดย สสวท. รับผิดชอบ
คาใชจาย

22-28
นส.สุธิดา การิม/ี นักวิชาการ
พฤศจิกายน 2560

1

ญี่ปุน

16

"ประชุม รวมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยใน
อเมริกา และแคนาดา ณ สหรัฐอเมริกา
Annual “ATPAC- MOST
NRCT - OHEC - IPST” Conference
และเยือนหนวยงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา โดย
สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย

23 - 29 ม.ค. "นางพรพรรณ ไวทยางกูร
2561
ผอ. สสวท.
ศ.เกียรติคุณนายแพทย ดร.
พรชัย มาตังคสมบัติ
ประธานคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
สงเสริมผูม ีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ
นางดวงสมร คลองสารา ผู
ชช.พิเศษ
นายพรชัย อินทรฉาย ผช.

6

สหรัฐอเ
มริกา

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

6

1

1

2

1

2

2

2

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

ผอ. สสวท.
นางสาวปารวีร เล็กประเสริฐ
นักวิชาการ สาขา
วิทยาศาสตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นางสาวนพรัตน ศรีเจริญ
นักวิชาการฝาย พสวท."
17

การเขารวมประชุม PISA 2018 Main
22 - 26 มกราคม นางพัชรินทร อารมณสาวะ
Survey International Coding Training
2561
ผูชํานาญสาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน
นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน
นักวิชาการสาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน

2

สาธารณ
รัฐ
มอลตา

18

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 4 - 10 กุมภาพันธ นางนันทวัน สมสุข ผอ.ฝาย
โดยโครงการ SAKURA PLAN รับผิดชอบ
2561
สควค.
นางสาวปารวีร เล็กประเสริฐ
คาใชจาย
นักวิชาการ สาขา
วิทยาศาสตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
และนักเรียนที่เขารวม
โครงการจํานวน 5 คน

2

ญีปุ่ น

19

การฝกอบรม Regional Workshop on
Curriculum Development and
Launching of NS&T for Secondary
Schools โดยผูเชิญรับผิดชอบคาใชจาย

1

สาธารณ
รัฐ
ฟลิปปน
ส

20

การประชุมคณะทํางานดานการพัฒนา
26 กุมภาพันธ - 1 ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
ทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบเอเปค
มีนาคม 2561
(APEC HRDWG Meeting) และการ
ประชุมเครือขายการศึกษาของเอเปค
(EdNet) ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราช
ปาปวนิวกินี โดย สสวท. รับผิดชอบ
คาใชจาย

1

รัฐเอก
ราช
ปาปว
นิวกินี

5 - 9 กุมภาพันธ ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ
2561

2

1

1

1

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

21

การอบรมหลักสูตร "Education for
Technology and the USE of ICT in
Education"

25 กุมภาพันธ - ดร.อลงกรณ ตั้งสงวนธรรม
16 มีนาคม 2561

1

อิสราเอ
ล

1

22

ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขา
การศึกษา ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยกรมความรวมมือระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ รับผิดชอบ
คาใชจาย

5 - 7 มีนาคม นส.เทพกัญญา พรหมขัติ
2561
แกว/รก.ผอ.สาขา
วิทยาศาสตรภาคบังคับ
นายรณชัย ปานะโปย/
นักวิชาการ
สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา

1

กัมพูชา

1

23

เดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ตาม 14 - 16 มีนาคม นายสกรณ ชุณหะโสภณ
หลักสูตรการฝกอบรม
2561
ตําแหนงผูชว ยผูอํานวยการ
ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง หลักสูตรนัก
บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
(บงส.) รุนที่ 5 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

1

สาธารณ 1
รัฐสังคม
นิยม
เวียดนา
ม

24

การนําเสนอผลงานวิชาการดานดารา
ศาสตรสําหรับนักเรียน 20 th Junior
Session of Astronomical Society of
Japan 2018 โครงการอบรมครูเชิง
ปฏิบัติการดานดาราศาสาตรขั้นสูง
ประจําป 2561

15 - 23 มีนาคม ดร.โศภิตา จันทรศรี
2561

1

ญีปุ่ น

1

25

ไปประชุม NSTA 2018 National
Conference on Science Education
ณ เมือง Atlanta Georgia สหรัฐอเมริกา
โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย

15 - 18 มีนาคม นายสนธิ พลชัยยา/ผูชํานาญ
2561
สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นส.วิมลมาศ ศรีนาราง/
นักวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ

2

สหรัฐอเ
มริกา

2

26

ไปประชุม The 29th Annual National
Conference of the
Society for Information Technology
and Teacher

26 - 30 มีนาคม นางสาวเบญจวรรณ หาญ
2561
พิพัฒน/นักวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
นายชัยวัฒน เนติทวีทรัพย/

3

สหรัฐอเ
มริกา

3

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

Education (SITE 2018) ณ กรุง
Washington, D.C.,
สหรัฐอเมริกา โดย สสวท. รับผิดชอบ
คาใชจาย

นักวิชาการ
ฝายนวัตกรรมเพี่อการเรียนรู
นางสาวสุธิดา การีม/ี
นักวิชาการ

27

พานักเรียนไปแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ
ทวีปเอเชีย ครั้งที่ 19 ประจําป 2561 ณ
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

5 - 13 เมษายน นายกฤษชพล ทิวพุดซา
2561

1

เวียดนา
ม

28

เพื่อศึกษาดูงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ตามคําเชิญของสถาบันเกอเธ
ประเทศไทย

19 - 26 เมษายน ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
2561
นายสุประดิษฐ รุงศรี
นางสาวฤดีภรณ ศรีตะโชติ

3

เยอรมนี

29

เดินทางไปทําหนาทีผ่ ูจัดการทีมประเทศ 19 - 25 เมษายน นายจักรพรรดิ์ สุวรรณกูฏ
ไทยเพื่อติดตอประสานกับเจาภาพ ดูแลให
2561
คําปรึกษาในการนํานักเรียนเขารวม
ประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ครั้งที่ 25 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐ
เซอรเบีย

1

สาธารณ
รัฐ
เซอรเบี
ย

1

30

เขารวมประชุม 45 th meeting of the
PISA Governing Board in Solna,
Sweden

23 - 25 เมษายน นางสาวพุตเตย ตาฬวัฒน
2561
/นักวิชาการ

1

สวีเดน

1

31

ประชุม NCTM Annual Meeting &
Exposition 2018 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี
สหรัฐอเมริกา

25 - 28 เมษายน นางสุธารส นิลรอด
2561
นางสาวรัชดา ยาตรา

2

สหรัฐอเ
มริกา

2

32

เขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ 5 - 13 พฤษภาคม นายกฤษชพล ทิวพุดซา
ทวีปเอเชีย ครั้งที่ 19 ประจําป พ.ศ. 2561
2561
/นักวิชาการ
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

1

เวียดนา
ม

1

33

เขารวมประชุม GLOBE Regional
Meeting of Country Coordinators
(Asia-Pacific Region) ณ เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม

3

เวียดนา
ม

3

6 - 9 พฤษภาคม นางยุพาพร ลาภหลาย/ผู
2561
ชํานาญ นางสาวสุวินัย
มงคลธารณ/ ผูชํานาญ
นางสาวลลิดา อ่ําบัว/
นักวิชาการ

1

1

1

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

34

เขารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ TrainThe-Trainer Regional Mosquito
Trainings (RMT) ณ เมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม

10 - 11
นางยุพาพร ลาภหลาย/ผู
พฤษภาคม 2561 ชํานาญ นางสาวสุวินัย
มงคลธารณ/ ผูชํานาญ
นางสาวลลิดา อ่ําบัว/
นักวิชาการ

3

เวียดนา
ม

3

35

เดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ตาม
13 - 19
นายสกรณ ชุณหะโสภณ
หลักสูตรการฝกอบรม ที่จัดโดย
พฤษภาคม 2561 ตําแหนงผูชว ยผูอํานวยการ
กรมบัญชีกลาง หลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน ที่ 5
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สสวท.
รับผิดชอบคาใชจาย

1

สาธารณ 1
รัฐ
ประชาช
นจีน

36

เดินทางไปหารือความรวมมือดาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน

16 - 19
ศาสตรจารย ชูกิจ ลิมป
พฤษภาคม 2561 จํานงค ผูอํานวยการ
สสวท.

1

ญี่ปุน

37

ประชุมปฏิบตั ิการสรางขอสอบ
คณิตศาสตรของ PISA 2021 (PISA 2021
Mathematical Literacy Item
Development Workshops) ที่
University of Liege ประเทศเบลเยี่ยม

6 - 8 มิถุนายน นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน
2561
นายศราวุฒิ รัตนประยูร

2

เบล
เยี่ยม

2

38

การเขารวม CUP Digital Publishing
Internship จํานวน 14 คน ตั้งแตวันที่ 115 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองเคมบริดจ
สหราชอาณาจักร คาตั๋วเครื่องบิน

1-15 กรกฎาคม - นางสาวนันทยา อัครอารีย
2561
- นายจิรวัฒน ดําแกว
- นางสาวภัทรวดี หาดแกว
- นายภูริวัจน ตันติพิพัฒน
- นายพนมยงค แกวประชุม
- นายศิลปเวท คนธิคามี
- นางสาวรตพร หลิน
- นายอลงกต ใหมดวง
- นางสาวศศิวรรณ เมลือง
นนท
- นายรณชัย ปานะโปย
- นายชาญณรงค พูลเพิ่ม
- นายสุประดิษฐ รุงศรี
- นายสยามชัย สุกใส

14

เมืองเคม
บริดจ
สหราช
อาณาจั
กร

14

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

1

1

- นายรักษพล ธนานุวงศ
39

เดินทางไปรวมแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 50 ประจําป พ.ศ. 2561

18 - 30 ก.ค. นางสาวนวรัตน อินทุวงศ/
2561
ผูอํานวยการฝายฯ
นายเจริญศักดิ์ เมืองแกว/
นักวิชาการ

2

สโลวา
เกีย

เดินทางเขารวมการแขงขันชีววิทยา
โอลิมปกระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน

13 - 23 ก.ค. นางทวินันท แสงขัติยะ/
2561
นักวิชาการ
คณะผูรวมแขงขันและ
สังเกตการณ

1

อิหราน

1

40

ประชุม 2018 Globe Taiwan Science
Festival ณ เมืองไทจง

19 - 23 ก.ค. นางสาวนิสากรณ แสง
2561
ประชุม/นักวิชาการ

1

ไตหวัน

1

41

การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุม
Thailand-Us Joint Committee
Meeting on Science and
Teechnology (JCM)

3 - 8 กรกฎาคม ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
2561

1

สหรัฐอเ
มริกา

42

เดินทางเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 59
ประจําป 2561

3 - 15 ก.ค. 2561 นางสาววรนารถ อยูสุข/
นักวิชาการ
คณะผูรวมเขาแขงขันและ
สังเกตการณ

43

1

1 โรมาเนีย

1

The 2018 Science Teachers Seminar 31 กรกฎาคม - 2 ดร.อรสา ชูสกุล
here at Friendship Secondary
สิงหาคม 2561
School in Oudomxay, Laos

1 ลาว

1

44

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการและการ
ระหวางวันที่ 5 - 8 ศาสตรจารย ชูกิจ ลิมป
ประชุมคณะกรรมการความรวมมือ
สิงหาคม 2561 จํานงค ผูอํานวยการ สสวท.
และ ผช.ผอ. วรวรงค รัก
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เรืองเดช
พื้นฐานและสถาบัน KOSEN ระหวางวันที่
5 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุน

2 ญี่ปนุ

45

เดินทางไปรวมกิจกรรม Super Science 7 - 11 ส.ค. 2561 นางสาวฐิตารีย อานัต/ผู
High School Student Fair 2018 ณ
ชํานาญ
เมืองโกเบ

1 ญี่ปุน

2

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

8 - 16 ส.ค. 2561 นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวน
ธรรม/รักษาการผูอํานวยการ
สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา
นางสาวสิริวรรณ จันทรกลู /
นักวิชาการ
นางสาวจันทรนภา อุตตะ
มะ/นักวิชาการ
นายรณชัย ปานะโปย/
นักวิชาการ
คณะผูรวมแขงขันและ
สังเกตการณ

3

เดินทางไปรวมการแขงขัน The 13th
World Mathematical Olympiad
World Final (WMO 2018) ณ รัฐ
แคลิฟอรเนีย

47

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตร
4 ป
Doctor of Philosophy in Secondary
Education ณ University of Alberta
เมือง Edmonton

นางสาวกมลนารี ลายคราม/
ผูชํานาญ สาขาวิทยาศาสตร
ภาคบังคับ

1 แคนาดา

48

เดินทางเขารวมการประกวด Stockholm 25 - 30 ส.ค.
Junior Water Prize 2018 ณ กรุงสตอก 2561
โฮลม

ศาสตราจารยชูกิจ ลิมป
จํานงค/ผูอํานวยการ สสวท.
นางยุพาพร ลาภหลาย/
นักวิชาการโครงการ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก
คณะผูรวมเขาแขงขันและ
สังเกตการณ

2 สวีเดน

49

เดินทางเขารวมการแขงนคอมพิ
ขั
วเตอร 31 ส.ค. - 8 ก.ย. นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
โอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 30
2561
คณะผูร วมแขงขันและ
สังเกตการณ
ประจําป 2561 ณ เมืองทสิคุบะ จังหวัดอิ
บารากิ

1 ญี่ปุน

1

50

ศึกษาดูงาน ณ หอดาราศาสตรวิทยุ FAST 6 - 9 กันยายน
มณฑลกุยโจว และ National
2561
SuperComputing Center ของ
มหาวิทยาลัยกวางโจว มณฑลกวางตุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 สาธารณ
รัฐ
ประชาช
นจีน

1

นางฤทัย เพลงวัฒนา

4 สหรัฐ
อเมริกา

1

46

1

1

1

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

51

เขารวมคณะผูแทนสํานักงานเลขาธิการ 17-19 กันยายน ศาสตราจารยชูกิจ ลิมป
สภาการศึกษาเดินทางไปราชการ
2561
จํานงค/ผูอํานวยการ สสวท.
ตางประเทศ เพื่อเจรจาความรวมมือดาน
นโยบายการปฏิรปู การศึกษา กับเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวางวันที่ 17 -19 กันยายน 2561 ณ
นครเวี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 สาธารณ
รัฐ
ประชาช
นจีน

1

52

เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 19-23 กันยายน ดร.กุศลิน มุสิกลุ
ของศูนยซีมิโอคีเท็ปดานวิทยาศาสตร ครั้ง 2561
ที่ 9 ระหวางวันที่ 19-23 กันยายน 2561
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1 สาธารณ
รัฐ
อินโดนีเ
ซีย

1

53

วิทยากรบรรยายในงาน 5th
International Symposium on
Mathematics Education and
Innovation (ISMEI) in Yogyakarta,
Indonesia

1 นโดนี
อิ
เซีย

1

13 - 14
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
พฤศจิกายน 2561

บุคคลภายนอก

จํานวน ประเทศ

พนักงานอํานวยการ

รายชื่อ

พนักงานวิชาการ

ระยะเวลา

ผูบริหารระดับกลาง

หัวขอ

ผูบริหารระดับสูง

ที่

ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 15 ครั้ง 44 คน
ไตรมาส 2 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 11 ครั้ง 21 คน
ไตรมาส 3 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 11 ครั้ง 19 คน
ไตรมาส 4 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 17 ครั้ง 36 คน
รวมไตรมาสที่ 1 – 4 มีผูเขารวมประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 54 ครั้ง 120 คน

ที่
1
2

3
4
5

4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61) ปงบประมาณ 2561
ระยะเวลา
หัวขอการอบรม/พัฒนา
ผูเขารวมอบรม
30-31 ตุลาคม
2560

เขารวมสังเกตการณการนําเสนอโครงงานดาราศาสตรในประเทศ ประจําป
2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

13-15
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Forum on Data,
พฤศจิกายน 2560 Information, and Knowledge for Digital Lives ในการประชุม The
19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (the
19th ICADL) ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13 พฤศจิกายน อบรมหลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยนอยางไร ถูกใจพนักงาน องคการได
2560
ประโยชน
15 พฤศจิกายน อบรมหลักสูตร การบริหารสวัสดิการอยางมืออาชีพ
2560
21 พฤศจิกายน ฝกอบรมหลักสูตร NetSupport School เพื่อจัดการประชุมดวยอุปกรณ
2560
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา Tablet

6

25-26
อบรม "การปฏิบตั ิงานสําหรับเจาหนาที่พัสดุมือใหมหนวยงานภาครัฐตาม
พฤศจิกายน 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

7

25-26
คาใชจายในการอบรม "การปฏิบัตงิ านสําหรับเจาหนาที่พัสดุมือใหมหนวยงาน
พฤศจิกายน 2560 ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560" รุนที่ 1

นายนิทัศน ลิ้มผองใส
- นายศิลปเวท คนธิคามี
- นางสาวเปยทิพย พัวพันธ

นางฐิตาภา ขําเลิศ
นางสาวสิรมิ ดี นาคสังข
จํานวน 23 คน
- นายพชร เทียมธารา
- นางสาวโสภา วงศสิโรจนกุล
- นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย
- นางสาวกุลธิดา สะอาด
- นางสมนึก ทิศหลา
- นางวนิดา สิงหนอย
- นางสาวนพรัตน ศรีเจริญ
- นางสาวจิราภรณ เจริญยิ่ง
- นายชัยวัฒน เนติทวีทรัพย
- นางสาวสุนิสา สุขวุฒิ
- นางบุษฎี พุกกะเวส
- นายอวยชัย นีละกาญจน
- นายมณเฑียร กําบัง
- นางสาวยุวรีย พันทวีศักดิ์
- นางสาววรวลัญช ธรรมประสิทธิ์

- นางสาวรัตนาพร วานิชโช
- นายเอกรัตน หงสทิพยวารี
- นายภาณุภัทร มารมย
- นางมยุรี เทพรักษา
- นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม
- นางชลธารา สุขนิ่ม
- นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ

8

2-3 ธันวาคม
2560

อบรม "การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและการบันทึกขอมูลในระบบ e_GP พ.ศ.2560"

- นางสาวทรายทิพย อึ้งสมรรถ
โกษา
- นางสาวอนิษา คําฤาชา

9

14-15 ธันวาคม
2560

ฝกอบรม หลักสูตร “Knowledge Management and Data Analytic for
Performance Excellence Framework (การจัดการความรูและวิเคราะห
ขอมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศ)”

- นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
- นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง
- นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม

10

21 ธันวาคม

ฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานสูความเปน

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม

ที่

ระยะเวลา
2560

11

2 ธันวาคม 2560

12

1-3 ธันวาคม 2560

13
14

หัวขอการอบรม/พัฒนา

ผูเขารวมอบรม

HR 4.0 รุนที่ 2”
ฝกอบรมหลักสูตรปรับเงินเดือน-โบนัสให Happy ทั้งพนักงานและองคกร รุนที่

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา

5

นางสาวรัมภา ศรีบางพลี

6 ธันวาคม 2560

เขารวมสังเกตการณการประชุมวิชาการดาราศาสตรเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 ซึ่ง
จัดโดยสถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝกอบรมหลักสูตร Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธเพื่อคนหา Strategic Insight

12 ธันวาคม 2560

การศึกษาดูงาน "โรงเรียนอัจฉริยะ" Smart Farm เกษตรยุค 4.0

- นางสาวเขมวดี พงศานนท

นายชญพันธุ พุมสงวน
- นายพนมยงค แกวประชุม
- นายบุญวิทย รัตนทิพยาภรณ
- นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ
- นางสาวสิริพร ศิรริ ัตตนพันธุ
- นางสาวขวัญชนก ศรัทธาสุข -

นางสาวภัณฑิลา อุดร

15

12 ธันวาคม 2560

16

10 มกราคม - 23

17

มิถุนายน 2561
31 มกราคม - 2
กุมภาพันธ 2561

18

31/1-2/2/2561
7-9/2/2561
21-23/2/2561
7-9/3/2561
21-23/3/2561

19
15-16/01/2561

20
15-16/01/2561

21
14/2/2561

22
22-23/1/2561

ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังเพื่อการวางแผนกําลังคน
ฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนที่ 5

นาง สุวิมล พีรทรัพย
นายสกรณ ชุณหะโสภณ

อบรมหลักสูตรเรงดวน "เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูองคการภาครัฐแบบ
นายศิลปเวท คนธิคามี
ดิจิทัล" รุน 2 จัดโดย ก.พ.ร.
อบรมหลักสูตร "เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูองคการภาครัฐแบบดิจทิ ัล" จัดโดย - นางสาวปลืม้ ฤดี ชาติวันชัย
- นางสาวเสาวลักษณ ทองทา
สํานักงาน ก.พ.ร.
- นางสาวละมัย สุวนิชกุลชัย
- นางกาญจนา ทองอยู
- นางสินีนาฎ ทาบึงกาฬ
- นายพีรพัฒน ผิวผา - นายถนิม
ทิพยผอง
- นาวสาวรัฐานันท พันทวีศักดิ์
- นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัติ
- นายภากร กุลศุภกร
- นางศรีษุณี วงษตนานนท
อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสําหรับฑูตวิทยาศาสตร : เทคนิค
การใหขาวและการใหสมั ภาษณ รุน ที่ 1 Science communication workshop
นายจิรวัฒน ดําแกว
อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสําหรับฑูตวิทยาศาสตร : เทคนิค
การใหขาวและการใหสมั ภาษณ รุน ที่ 1 Science communication workshop
นางทวินันท แสงขัติยะ
- นางสาวพจนา ดอกตาลยงค
- นางสาวเสาวลักษณ บัวอิน
- นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต
อบรมเรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารวิทยาศาสตรสาํ หรับฑูตวิทยาศาสตร : เทคนิค
การสื่อสารและการใหสัมภาษณ" ณ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐาน นางศุภรา บาคาวอส

ที่

ระยะเวลา

23

14-16 มีนาคม 2561

24

20/4/2561

25

27/4/2561

26

19-20/4/2561

27

26/4/2561

28

หัวขอการอบรม/พัฒนา
และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอยาง
ยั่งยืน ประจําป 2561 รุนที่ 3
อบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อเจรจาตอรองและโนมนาวใจในการทํางาน จัด
โดยบริษัท Prople Synergy จํากัด
อบรมหลักสูตรเทคนิคการใช Infographic สําหรับการทํางานในยุค 4.0 จัด
โดยบริษัทฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การบริหารปกครองของภูมภิ าค รัฐ ชุมชน
ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค Thailand 4.0
อบรมหลักสูตรเรื่องงายๆ สไตลงบการเงิน

ผูเขารวมอบรม

นายปรีดา พัชรมณีปกรณ
นางสาวมาเรียม งามขํา
นางบุษฎี พุกกะเวส
- นางสาวธนัชญา ฮงทอง
- นางเชาวรัตน ทวีวิวัฒนสกุล"
- นางสาววราภรณ ทาหาญ
- นางสรัญรส คงแกว"
นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล

29

17-18/05/2561 อบรมหลักสูตร "การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารโดยใชหลักการ 7
Plus Habits" จัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16/5/2561
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management) นางสาวฐิติพร พรสุขรัตนกุล

30

25/5/2561

ฝกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงระบบในการทํางาน

นางสาววราภรณ เรืองสวาง

31

31/5/2561

ฝกอบรมหลักสูตร ทักษะการนําเสนอ สูความสําเร็จในการทํางาน

นางรัตนา ไชยดวงศรี

32

2-4/05/2561

นางสาวกมลนารี ลายคราม

33

21-23/05/2561

สังเกตการณการอบรมครูเชิงปฏิบตั ิการดานดาราศาสตรขั้นตน ประจําป
2561 จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประชุมวิชาการฟสิกสระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจําป 2561

34

2-4/05/2561

35
36

สังเกตการณอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตร ประจําป 2561 (ครั้งที่
5)
6-8/6/2561
ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ รุนที่ 68 สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
26-27/06/2561 อบรมหลักสูตรการพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย

37

22/6/2561

38

21-22/07/2561

39

11-13/07/2561

40

7/20/2561

41

25-26/08/2561

42

19-20/09/2561

นายปรีดา พัชรมณีปกรณ
นางสาวกฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ
นางสาวอรสา ชูสกุล

- นางสาวสุพัตรา ทองคํา
- นางสาวพวงเพชร ศรีมาน"
ฝกอบรม หลักสูตร “How to Success In Knowledge Management”
- นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
- นางสาวพรหทัย สืบสุทธา"
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Content Marketing ("ศาสตร" และ "ศิลป"
- นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต
ของการสรางคอนเทนตและกลยุทธการใชคอนเทนต)
- นางศุภรา บาคาวอส
รวมงานประชุมวิชาการ The International Education Conference ครั้งที่ นางสาวลลิดา อ่ําบัว
3
ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสูความสําเร็จขององคกร
- นางขาวขวัญ จันทรางศุ
- นางสาววันวิสาข พลายสุขแสง
การฝกอบรมเรื่องแนวทางการบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (eนางณัฏฐา แจมใส
GP) ภายใต พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฝกอบรมหลักสูตร การสราง Infographic อยางมืออาชีพ
- นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ

ที่

ระยะเวลา

43
44

29/0601/07/2561
24-26/07/2561

45

10-12/09/2561

46

17-18 กรกฎาคม
2561

หัวขอการอบรม/พัฒนา

ผูเขารวมอบรม

- นายรณชัย ปานะโปย
- นางสาวปฐมาภรณ อวชัย
- นางสาวจันทรนภา อุตตะมะ
- นางสาวภิญญดา กลับแกว
- นายพัฒนชัย รวิวรรณ
เขารวมสังเกตการณการประชุมวิชาการดาราศาสตรแหงประเทศไทย (สําหรับ นางสาวกัญญจิต จันเสนา
เยาวชน) ครั้งที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา : การผลิตสื่อ
- นางสาวปาณิก เวียงชัย
สิ่งพิมพดิจิทัลดวย Adobe
- นางสาวภัณฑิลา อุดร
- นางสาวกัญญจิต จันเสนา
อบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร รุนที่ 3
นายสามารถ คงทวีเลิศ
เขารวมงานสัมมนา THAILAND HR FORUM 2018

- นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
- นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม
- นายชญพันธุ พุมสงวน
- นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
- นายพัทนดนัย จินตนครไชยศรี
- นางสาวบุญญรัตน นภาคณา
ภรณ

ไตรมาส 1 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 15 ครั้ง 50 คน
ไตรมาส 2 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 13 ครั้ง 20 คน
ไตรมาส 3 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 14 ครั้ง 20 คน
ไตรมาส 4 มีการสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก 9 ครั้ง 23 คน
ไตรมาส 1- 4 มีการสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก กวา 51 ครั้ง รวมจํานวน 111 คน
4.7 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
ที่

ระยะเวลา

1

9 เมษายน 2561

หัวขอ
กิจกรรม IPST SMT Sharing Forum 2018 การนําเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอก

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)
35

การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ในไตรมาส 1 – 2 และ
4 ไมมีการจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร โดยไตรมาส 3 นั้นมีการฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน
จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร จํานวน 1 ครั้ง รวมจํานวน 35 คน

4.8 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP
ที่

ระยะเวลา

หัวขอ

ผูเขารวมกิจกรรม
(คน)

1

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน และ หลักสูตร Introduction to STEM Education best practices and lesson
2 ธันวาคม 2560
design รุนที่ 1

4

2

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร Mentoring and Coaching Preservice Teachers: How to Help
Preservice Teachers Grow!

3

3

วันที่ 8-11 พฤษภาคม
2561

หลักสูตร Laboratory Instruction: How to Enhance Science Teaching with
Science Laboratories

33

4

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การสรางความรับรูและทําความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

37

การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP
ไตรมาส 1 มีการจัดการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 4 คน
ไตรมาส 2 ไมมีการจัด
ไตรมาส 3 นั้นมีการอบรม จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวน 73 คน
ไตรมาส 4 ไมมีการจัด
ไตรมาส 1 – 4 มีการฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP จํานวน 4 ครั้ง รวม
จํานวน 77 คน

1. การพัฒนาเสริมอื่นๆ
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจบุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาโดยยึดสมรรถนะ
ดานตางๆเปนหลักแลว ยังจัดใหมีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ โดยเปนการพัฒนาเพื่อจรรโลงจิตใจ พัฒนาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาที่ชวยสรางความสัมพันธในการทํางานอันดีระหวางกัน
ประกอบดวย
กิจกรรมการพัฒนาเสริม
จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม (คน)
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 9 ครั้ง
(นับซ้ํา)
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
3
เดช ฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 3 ราย
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
8
เดช ฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 8 ราย
- ศึกษาดูงานนิทรรศการ “พระเมรุมาศ” ในวันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีทอง
43
สนามหลวง กรุงเทพฯ จํานวน 43 คน
- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน” วันที่ 19 ธันวาคม 2560
27
จํานวน 27 คน

กิจกรรมการพัฒนาเสริม

จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม (คน)
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
9
เดช ฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 9 ราย
- กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบําบัดโรค ออฟฟศ ซินโดรม” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561
32
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท. โดยเชิญศูนย
สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซซิม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานการบําบัด และแนะนําการดูแลรักษาโรค
ออฟฟศ ซินโดรม
- การศึกษาดูงาน “ศูนยการเรียนรูปาในกรุง” ในวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00
33
น. ณ ศูนยเรียนรูปาในกรุง โดยสถาบันปลูกปา และระบบนิเวศ ปตท.
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพ
6
ยวรางกูร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร
5
เทพยวรางกูร วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร
4
เทพยวรางกูร วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร
9
เทพยวรางกูร วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร
6
เทพยวรางกูร วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร
5
เทพยวรางกูร วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
- กิจกรรรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (Basic Life Support) ในวันจันทรที่
42
23 กรกฎาคม 2561 จํานวน 42 คน
- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม” ในวันพุธที่
42
29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. จํานวน 42 คน
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุนที่ 7 สสวท. รุนที่ 2
23
สัมมนาบุคลากรประจําป 2561
306
การพัฒนาเสริมดานอื่นๆนั้น
ไตรมาส 1 มีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ จํานวน 6 ครั้ง
รวมจํานวน 113 คน
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ จํานวน 5 ครั้ง
รวมจํานวน 99 คน
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ จํานวน 2 ครั้ง
รวมจํานวน 13 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ จํานวน 5 ครั้ง
รวมจํานวน 401 คน
ซึ่งในไตรมาส 1- 4 มีการพัฒนาเสริมดานอื่นๆ รวมทั้งหมด 18 ครั้ง รวมจํานวน 626 คน

5.งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน
ด ว ยตระหนั กถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชใ นการบริ ห ารจัด การงาน ตลอด
ระยะเวลาของตั้งแตปงบประมาณ 2561 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดนําเทคโนโลยีตางนํามาใชใน
การทํางานเพื่อชวยในเรื่องของกระบวนการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและแปลกใหม (ระบบการ
ลงทะเบียน) อีกทั้งมี Website: hrod.ipst.ac.th เปนชองทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกขององคการ
เพื่อให สสวท. เปนที่รูจักจากภายอีกทั้งเพื่อชวยใหพนักงานภายในองคการ สามารถทราบขอมูลที่เปนประโยชนแก
ตนเอง ทั้งในเรื่อง สวัสดิการ สิทธิตางๆที่จะไดรับ เปนตน

5.1 งานประชาสัมพันธภายใน
1. แนะนําพนักงานใหมประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 52 คน

2. โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2561

5.1 งานประชาสัมพันธภายนอก
ผานชองทาง Facebook และ เว็บไซต http://recruit.ipst.ac.th/
1. ประกาศรับสมัครพนักงานผูพิการตําแหนงนักวิชาการ/เจาหนาที่ จํานวน 3 อัตรา
2. ประกาศรับสมัครเจาหนาที่สังกัดสํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 1 อัตรา

5.3 การสื่อสารและใหขอมูลตางๆ กับพนักงานผานชองทางตางๆ ดังนี้
LINE@ HROD IPST

เปดตัว Website ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

คลิปวิดีโอแนะนําขอมูลและการใชงานเว็บไซตฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

Facebook HR IPST แจงขอมูลขาวสารกิจกรรม และความรูอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกพนักงาน

5.4 งานริเริ่มและพัฒนา
1. ปรับปรุงขอมูลภายในเว็บไซตฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร http://hrod.ipst.ac.th/ ใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มชองทางการคนหา และเขาถึงขอมูลที่จําเปน
ขอมูลการใชงานเว็บไซต

เข้าชมเว็บไซต์ 2,658 ครัง้

ดูเนื้ อหาในหน้าต่างๆ 4,784 ครัง้

• เนื้อหาที่มีการเขาใชงานมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 มี 5 ลําดับ ดังนี้
1. สัมมนาบุคลากร สสวท. ประจําป 2561
2. สวัสดิการประโยชนตอบแทน
3. แนะนําพนักงาน
4. ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / แนวปฏิบัติ
5. เงินชวยเหลือพนักงาน
• ชองทางการเขาใชงานเว็บไซตมากที่สุด 3 ลําดับ ดังนี้

http://hrod.ipst.ac.th/

จากการแปะลิงค์
เว็บไซต์ตาม FB / Web
จากการ
Search google

547 ผูใ้ ช้

พิมพ์ช่ือเว็บไซต์
หรือบุค๊ มาร์ค

789 ผูใ้ ช้

28 ผูใ้ ช้

2. ระบบลงทะเบียนสัมมนาบุคลากรผาน QR Code
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดนําระบบการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมสัมมนา
บุคลากรประจําป 2561 ดวยการสแกน QR Code จากบัตรพนักงานเพื่อลงทะเบียนผานอุปกรณ ดังนี้ 1.
คอมพิวเตอรโนคบุค 2. แท็บเล็ต 3. สมารทโฟน โดยเปนการนําเทคโนโลยีเขามาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการจากเดิมใชการลงทะเบียนดวยการลงลายมือชื่อที่ใบรายชื่อ แตเนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยี
สามารถชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทําใหเกิดความรวดเร็ว จึงไดมีแนวคิดในการนําระบบ
ลงทะเบียนดวยการสแกน QR Code มาใชงาน เพื่อลดเวลาในการตอแถวลงทะเบียน และสามารถ
ตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรมไดแบบทันที
ระบบลงทะเบียนผาน QR Code สามารถเขาใชงานไดที่ https://mischeckin.ipst.ac.th/IPST.Event/login โดยเจาหนาที่ในฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรเปน
ผูดูแลระบบการใหบริการ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนผาน QR Code ดังนี้

5.5 การใชงานระบบ E-HR ปงบประมาณ 2561
ระบบ e – HR ณ ปจจุบันมีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น มีการติดตามในหัวขอที่เปนปญหาอยางตอเนื่อง หรือ
พนักงานเกิดความไมเขาใจ เชน การเบิกจายคารักษาพยาบาล การมอบหมาย/การขอไปราชการ ระบบลงเวลา
เปนตน ทั้งนี้ในชวงที่ผานมาไดมีการประชุมระดมความคิดเพื่อรวบรวมปญหาการใชงานที่ผานมา และระบบงานที่
ตองการพัฒนาเพิ่มเติม และตรวจสอบปญหาการใชงานและประสานกับบริษัทในการแกไขปญหา (ขอมูลสรุป
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ e-HR อยูในรายงานไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2561)

6.งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน
6.1 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธที่หลากหลาย
ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะนําไปสูประสิทธิภาพ
ขององคกรและผลงานของพนักงาน ดวยตระหนักถึงความสําคัญนี้ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจึงได
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความผูกพันโดยผานรูปแบบการจัดที่หลากหลาย ครอบคลุมพนักงาน
แตละกลุม แตละชวงวัย โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข”
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากร สสวท. มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในบรรยากาศที่เปนกันเองผานกิจกรรมตลาดนัดความสุข กิจกรรมตางๆ ประกอบดวย เวทีรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยในปงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมดังกลาวทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
ที่
กิจกรรม
วันเวลา
จํานวนผูเขารวม
(คน)
1 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งที่ 2
วันศุกร 10 พฤศจิกายน 2560
210
2 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งที่ 3
วันศุกร 19 มกราคม 2561
165
3 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งที่ 4
วันศุกร 16 มีนาคม 2561
174
4 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งที่ 5
วันศุกร 20 กรกฎาคม 2561
137
รวม
686

กิจกรรมประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ตามหนวยงาน สาขา
ฝาย "นองเต็มใจ" ชวนแอดไลน HROD รับขอมูลขาวสารพรอมทั้งสอบถามปญหาตางๆ และเชิญชวนไปตรวจ
สุขภาพประจําป 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 161 คน

กิจกรรม “one day trip บางแสน ศรีราชา พัทยา ชลบุรี”
กิจกรรม “ONE DAY TRIP บางแสน ศรีราชา พัทยา ชลบุรี” ในวันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561
เวลา 07.30 – 18.30 น. จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาดู ง านเยี่ ย มชมสถานที่ ต า งๆ ได แ ก
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล , กิจกรรมสัมพันธ ONE DAY TRIP ณ หาดบางแสน , ทําบุญไหวพระ “ศาล
เจาหนาจาไทจื้อ” , พิพิธภัณฑ SPACE INSPIRIUM และวัดญาณสังวราราม
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกจากจะไดรับความรูเรื่องวิทยาศาสตรและประวัติศาสตรแลว
ยังสงเสริมใหเกิดความผูกพันของบุคลากร สสวท. ผานการทํากิจกรรมรวมกัน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน

กิจกรรมเสริมสรางความผูกพันบนรถบัส 8 คัน งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561

กิจกรรมนี้มีการเลนเกมส ตอบคําถาม เกี่ยวของกับสถานที่ดูงาน และการสัมมนา การแนะนําตัวของ
พนักงานใหมบนรถบัสทั้ง 8 คัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 285 คน

แบบสํารวจระดับความสุข (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. 2561
สํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม มีการตอบแบบสํารวจ จํานวน 184 คน

กิจกรรม ปริศนาฟาแลบ ADVANCE งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561

วันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 จํานวน 62 คน เพื่อตอบคําถามเกี่ยวการสถานที่ศึกษาดูงาน เนื้อหา
ผูบรรยาย/วิทยากรการสัมมนาบุคลากร 2561 และคําถามอื่นๆ เพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวม เขาถึงเนื้อหา
การสัมมนา และรวมพูดคุยเกี่ยวกับคําถามคําตอบ ผานกิจกรรมดังกลาว

6.2 พัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ PMQA
การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการองคกร (PMQA และ Quality Awareness) เปนเครื่องมือ
ที่นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานในองคกรใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น สสวท.ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพดังกลาว จึงกําหนดนโยบายใหนําหลักการของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใชใหเกิดระบบขึ้นใน
องคกร เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาตอบสนองเปาหมายอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งยังเปนการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของ สสวท.
ในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวนผลการวิเคราะห หมวด
1 การนําองคกร และหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร โดยไดจัดประชุมคณะทํางานฯ หมวด 1 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2561 และคณะทํางานฯ หมวด 5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งจะไดนําผลการวิเคราะหเสนอ
สสวท. เพื่อใชในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพตอไป

6.3 สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม CSR

งานพัฒนาองคกรเปนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่จะมีผลตอความกาวหนาขององคกร
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility: CSR ) สรางจิตสํานึกที่ดีตลอดจนชวย
ใหเกิดความสัมพันธอันดีของบุคลากรดวยตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญดังกลาว

กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สสวท. สานฝน ปนน้ําใจ จากพี่สูนอง ปที่ 2”
- เดินทางสํารวจสถานที่เพื่อประสานขอมูลกับทางโรงเรียนวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน
บานเขานกยูง อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

- วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบานเขานกยูง ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ผูเขารวม
กิจกรรม ผูบริหารและบุคลากรของ สสวท. จํานวน 30 คน ผูบริหารทองถิ่น ผูอํานวยการ ครู นักเรียน และ
ผูปกครอง จํานวน 150 คน

กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2561 ในหัวขอ “วันนี้เปนวันสงกรานต” วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรม มุทิตาจิต “ดวยรักและผูกพัน”
ใหผูอํานวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

กิจกรรม “จันทรสําราญ การกุศล”
วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงคฝงหองสะเต็ม
เปนการจัดใหหนวยงานตางๆ ภายใน สสวท. มาเปดรานขายของ หรือทํากิจกรรม เพื่อระดมเงินสําหรับนําไป
มอบใหแกโรงเรียน

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ กิจกรรม Big
Cleaning หัวขอ “บานเรา นามอง” จัดวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ปลูกตนไมประจํารัชกาลที่ ๑๐ (ตนรวงผึ้ง)
และปลูกบัวสีเหลือง

กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระพนักงานเกษียณอายุ ประจําป 2561
ในวัน พุธ ที ่ 26 กัน ยายน 2561เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพีย รชัย ชั้น 3
อาคาร 15 ป สสวท. มีผูบริหาร และพนักงาน เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน

6.4 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.)
ในระยะเวลาปงบประมาณ 2561 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจะดําเนินการจัดการความรู
โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนของงานประจํา และสวนของงานเชิงกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนของงานประจํา มีการปฏิบัติงานโดยทําการรวบรวม เผยแพร ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ตามที่ไดรับมาจากหนวยงาน สาขา ฝาย โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่ทําในแตละเดือน ดังนี้
1. การจัดแผนประจําป 2561 -2563 การจัดการความรูของ สสวท.
2. การปรับปรุงหนา KM / upload แบบฟอรม /แนะนําพนักงานใหม / ประชาสัมพันธกิจกรรม /
ระบบ E-HR ในหนา KM / ขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เชน วันหยุด
ประจําป แนวปฏิบัติ ระเบียบ รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน รวมถึงความรูบนระบบ KM
Intranet ใหทันสมัยอยูเสมอ
3. รวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สวนของงานเชิงกลยุทธ ในปงบประมาณ 2561 - 2563 จะมีจัดกิจกรรม IPST GURU Sharing โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการแบงปนความรูเพื่อพัฒนางาน หนวยงาน ตลอดจนองคกร
2. เพื่ อจั ดทํา บั ญชี ร ายชื่อผู เชี่ ย วชาญฉบับสมบูร ณ ที่สามารถเผยแพรแกหนว ยงานภายนอกและ
ภายในสถาบัน สงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญสูบุคลากร สสวท. อันนําไปจัดเก็บเปนขอมูล
ที่สามารถสืบคนและพัฒนาตอยอดไดจากรุนสูรุน
3. สงเสริมใหบุคลากรคนหาความเชี่ยวชาญของตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญตามกลุมงาน
สาขา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหนวยงานและองคกรตอไป

กิจกรรม IPST GURU Sharing
กิจกรรม IPST GURU Sharing จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานไดทราบถึงวิธีการและขั้นตอนจาก
พนักงานภายในองคกร ที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก มาเลาวิธีการหรือ
เทคนิคที่ใชในการทํางาน วาทําอยางไรถึงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและเปนที่ยอมรับจากคนภายในองคกร
และภายนอก ทั้งนี้ไมจําเปนที่จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานเพียงอยางเดียวและหมายรวมถึง ทักษะ
ตางๆ ความรู และอื่นๆ ที่จําเปนที่จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดกิจกรรม IPST GURU
Sharing ขึ้นจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้

ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรม IPST GURU Sharing ครั้งที่ 1

วันเวลา
วันศุกร 19 มกราคม 2561

จํานวนผูเขารวม (คน)
64

ที่

2

3

กิจกรรม
วันเวลา
จํานวนผูเขารวม (คน)
เสวนา “IPST Guru Sharing : IPST 4.0” ผูชวยผูอํานวยการ
ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
กิจกรรม IPST GURU Sharing ครั้งที่ 2
วันอังคาร 20 มีนาคม 2561
39
เสวนาในหัวขอ IPST Guru Sharing No.2 : “Teachers
Change lives” ผูชวยผูอํานวยการ ดร. กุศลิน มุสิกุล
กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing ครั้งที่ 3 : สื่อเรียน วันอังคาร 22 พฤษภาคม 2561
54
ยุคใหม สสวท.” กลุมผูชํานาญและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การปรับปรุงหลักสูตร หนังสือเรียน จากสาขาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
รวม
157
กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing : IPST 4.0”

กิจกรรมการเสวนาในหัวขอ IPST Guru Sharing No.2 “Teachers Change lives”

กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing ครั้งที่ 3 : สื่อเรียนยุคใหม สสวท.”

6.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life Support)” ในวัน
จันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป
สสวท. โดยเชิญสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม” ในวันพุธที่
29 สิ ง หาคม 2561 ณ ห อ งประชุ มรองศาสตราจารย ดร.นิ ดา สะเพี ย รชัย ชั ้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.
วิ ทยากรจากศู น ย ฝ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร

7. ภาพรวมการปฏิบัติงานและงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 -4 (ต.ค. – ก.ย. 61) ประกอบดวย 9 รหัสกิจกรรม (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61) ดังนี้
ผลการ
งบประมาณ คาใชจาย (บาท) รอยละ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
ปฏิบัติงาน
(บาท)
คาใชจาย
104080200 โ ค ร ง ก า ร ย อ ย 2 ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรและความผูกพัน
ของบุคลากร สสวท.

100%

19,227,500

18,955,361.93

98.58

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม
เป า หมายของระบบสมรรถนะของบุ ค ลากร และ
เปาหมายตามนโยบาย

100%

18,734,500

18,496,900.48

98.73%

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร สสวท.
โดยกิจกรรมจิตอาสา

100%

308,400

277,711.45

90.04%

กิจกรรมที่ 3 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร
สสวท. โดยใชกลยุทธที่หลากหลาย

100%

184,600

180,750

97.91%

งบประมาณ
(บาท)

คาใชจาย (บาท)

รอยละ
คาใชจาย

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

ผลการ
ปฏิบัติงาน

408110100

งบบุคลากร

100%

227,174,000 223,699,159.29

98.47

กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงาน

100%

188,000,000 186,129,907.90

99.00

กิจกรรมที่ 2 คาจางลูกจางชั่วคราว

100%

1,248,000

783,360.00

62.76

กิจกรรมที่ 3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห

100%

20,700,000

20,313,761.40

98.12

กิจกรรมที่ 4 เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง

100%

11,994,000

11,547,749.70

96.27

กิจกรรมที่ 5 คาตอบแทนสําหรับผูมีเงินเดือนเต็มขั้น

100%

402,000

412,867.83

102.70

กิจกรรมที่ 6 คาชดเชย

100%

3,330,000

3,011,512.46

90.43

กิจกรรมที่ 7 คาชดเชย (ผูอํานวยการ)

100%

1,500,000

1,500,000

100

รหัสกิจกรรม

ผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
(บาท)

คาใชจาย
(บาท)

รอยละ
คาใชจาย

100%

32,723,160

29,644,036.67

90.59

กิจกรรมที่ 1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล / ตรวจ
สุขภาพ / สวัสดิการผูเ กษียณ

100%

10,000,000

8,879,169.77

88.79

กิจกรรมที่ 2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

100%

500,000

566,992.75

113.40

กิจกรรมที่ 3 คาตอบแทนบุคคลภายนอก

14%

18,000,000

17,389,024.15

96.61

กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานดานบุคลากร

100%

411,260

314,209.94

76.40

กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือก สรรหา วาจาง

100%

395,000

291,435.99

73.78

กิจกรรมที่ 6 การดําเนินงานกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

100%

155,500

152,982.00

98.25

กิจกรรมที่ 7 สวัสดิการอื่นๆ (น้ําดืม่ /ยาและเวชภัณฑหอง
พยาบาล)

100%

120,000

115,979.96

96.64

กิจกรรมที่ 8 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท.

100%

2,866,000

1,662,240.08

57.99

กิจกรรมที่ 9 การจัดงานวันสถาปนา 46 ป สสวท.

100%

275,400

272,002.03

98.76

ผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
(บาท)

คาใชจาย (บาท)

รอยละ
คาใชจาย

100%

23,700,000

21,534,759.97

96.42

19,925,700.00 17,854,915.73

89.60

408110300

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
การดํ า เนิ น งานของฝ า ยทรั พ ยากร
บุคคลและพัฒนาองคกร

ชื่อกิจกรรม

รวมคาตอบแทนบุคลากรภายนอก

101013000

คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 1

100%

101023000

คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 2

100%

369,100.00

368,727.84

99.89

102043000

คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 4

100%

708,000.00

702,317.96

99.19

103063000

คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 6

100%

1,120,000.00 1,082,891.04

96.68

203073000

คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 7

100%

1,577,200.00

1,525,907.4

96.74

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

ผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
(บาท)

คาใชจาย
(บาท)

รอยละ
คาใชจาย

100%

40,660.00

40,660.00

100

509140600 เครื่องพิมพบัตรพนักงาน

8.การประชุมเพื่อพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหทุกวันมีการประชุมหารือในประเด็นที่เปนงาน
สําคัญ เรงดวน หรืองานที่ตองรับทราบและแกไขรวมกัน เพื่อใหสามารถติดตามงานไดอยางสม่ําเสมอ และทํางานไดรวดเร็วขึ้น ตารางการประชุมปงบประมาณ 2561
ตารางประชุม เดือน พฤศจิกายน 2560
ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางานHROD พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่
1

เรื่อง/งาน
การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที1่

วันเดือนป
อังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

เวลา
09.30 น.

ผูเกี่ยวของ
จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

เปาหมาย
ปรับแกและทําความเขาใจ

2

ทุนการศึกษา รอบที่1

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

09.30 น.

จิรวดี นิรมล พรหทัย

รวบรวม จัดเก็บ File ขอมูลเบื้องตน แบงงาน

3

ทุนการศึกษา (จัดเก็บเอกสาร และเรียนรูงาน)

เสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560

10.00 น.

จุฑามาส จิรวดี นิรมล พรหทัย

(จัดเก็บเอกสาร และเรียนรูงาน)

4

JD KPI และ PA รอบที่ 1

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

13.30 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

ทําความเขาใจและแบงงานกันชวยทํา

5

แผนการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ2561 รอบที่ 1

พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย

นําเสนอรางแผนการพัฒนา

6

การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที2่

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

ปรับแกและทําความเขาใจ

7

การจัดทําบัตรพนักงาน บัตรผูเกษียณ

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

13.30 น.

จิรวดี พัทนดนัย พรหทัย กุมาริชาติ ฐิตาภา ชญพันธุ

หารือเรื่องการจัดทําบัตรพนักงาน ผูเกษียณ

8

PMQA หมวด 1 รอบที่ 1

ศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560

13.30 น.

จิรวดี นิรมล ชญพันธุ

ศึกษาและทําความเขาใจรวมกัน แบงงาน

9

JD KPI และ PA รอบที่ 2

จันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 1

10

แผนการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ2561 รอบที่ 2

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร

11

ระบบ e-hr รอบที่ 1

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2561

13.30 น.

จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ

สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

12

การบริหารจัดการความรู

พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย

แผนงานการจัดการความรูป 2561

13

ทุนการศึกษา รอบที่2

พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

13.30 น.

จิรวดี นิรมล พรหทัย

ติดตามงานดานทุนการศึกษา

14

สวัสดิการ

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ

ติดตามงานสวัสดิการ

15

การปรับโครงสรางเงินเดือน รอบที1่

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

13.30 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรทหัย ชญพันธุ

นําเสนอแนวทาง ปรับแกไข

16

การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที3่

ศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

สรุปและแกไข
สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

17

ระบบ e-hr รอบที่ 2

พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ

18

ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤศจิกายน

ศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

ทุกคน

19

PMQA หมวด 1 รอบที่ 2

จันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล ชญพันธุ

สรุปและเตรียมนําเสนอ ทอพ.

20

JD KPI และ PA รอบที่ 3

พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 2

ตารางประชุม เดือนธันวาคม 2560
ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางานHROD ธันวาคม 2560
ครั้งที่

เรื่อง/งาน

วันเดือนป

ผูเกี่ยวของ

เวลา

เปาหมาย

1 การปรับโครงสรางเงินเดือน รอบที2่

ศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรทหัย ชญพันธุ

2 การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที4่

พุธที่ 6 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต กุมาริชาติ สรุปเพื่อเตรียมนําเสนอ เตรียมจัดทําวิธีสื่อสาร

3 โครงการ Early Retirement

ศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชญพันธุ พรหทัย

ปรับแกจากประเด็นอนุบุคคล

4 การปฏิบัติธรรม

อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี

หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม

5 เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip

พุธที่ 13 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี สุวิมล กุมาริชาติ ณัฏฐิณี

หารือและขอเสนอในการจัดทําเว็บและ Clip

6 JD KPI และ PA รอบที่ 3

พฤหับสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต

ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 3 เตรียมสรุป

8 ระบบ e-hr รอบที่ 3

ศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ

สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

9 การบริหารจัดการความรู

จันทรที่ 18 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย

ความคืบหนาของงานการจัดการความรูป 2561

10 ทุนการศึกษา รอบที่3

อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล พรหทัย

ติดตามงานดานทุนการศึกษา

11 การพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ2561 รอบที่ 3 พุธที่ 20 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร

12 โครงการ Early Retirement รอบที่ 2

พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล สุวิมล ชญพันธุ พรหทัย

ปรับแกและขอมูลเพิ่มเติม

13 เตรียมการประชุมอนุบุคคล

ศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี นิรมล

เตรียมและสรุปขอมูลการประชุมอนุบุคคล

14 สวัสดิการ

จันทรที่ 25 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ ติดตามงานสวัสดิการ

15 CSR จิตอาสา

อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

08.00 น.

จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี พัทนดนัย สุวิมล ณัฏฐิณี

เตรียมงานจิตอาสา

08.00 น.

ทุกคน

(อาจมีการปรับเปลี่ยนวันประชุม เพื่อความเหมาะสม)

16 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤศจิกายน ศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560

ปรับแกไขจากครั้งที่ 1 และนําเสนอ

ตารางประชุม เดือน มกราคม 2561

ตารางประชุม เดือน กุมภาพันธ 2561

ตารางประชุม เดือน มีนาคม 2561
ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD มีนาคม 2561
ครั้งที่
1

เรื่อง/งาน
การจัดทํา FAQ และ Q&A

วันเดือนป
จันทรที่ 5 มีนาคม 2561

เวลา

ผูเกี่ยวของ

08.00 น. ทุกคน

เปาหมาย
หารือและมอบหมายใหทุกคนไปจัดทําFAQ และ Q&A ในงานของตนเอง

2

Homeroom

อังคารที่ 6 มีนาคม 2561

08.30 น. ทุกคน

เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

3

การปรับปรุงและการใชแบบฟอรมของฝาย

อังคารที่ 6 มีนาคม 2561

13.00 น. จิรวดี สุวิมล ฐิตาภา สิริมดี พัทนดนัย อัญทิวา

สํารวจแบบฟอรมของฝายฯ ยกเลิกที่ไมใช ปรับปรุงเปนใชระบบ e-HR

4

จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคลและเอกสารสงมอบงาน พุธที่ 7 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ พรหทัย

จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสารสงมอบงานผูอํานวยการ

5

Homeroom

13.30 น ทุกคน

เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

6

การรับสมัครงาน

พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2562

14.00 น จิรวดี สุวิมล พรหทัย กุมาริชาติ พัทนดนัย

การเปดรับสมัครงานตามอัตราที่ไดรับจัดสรร

7

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความผูกพัน

ศุกรที่ 9 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางการพัฒนา แผนและการดําเนินงานความผูกพัน และคุณณัฏฐิณีเตรียมนําเสนอในวันที19่ มีค.

8

ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File)

ศุกรที่ 9 มีนาคม 2561

13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล กุมาริชาติ ชญพันธุ อัญทิวา

หารือและมอบหมายการรวบรวมระเบียบขอบังคับ

9

เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip

จันทรที่ 12 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี กุมาริชาติ ณัฏฐิณี ชญพันธุ

นําเสนอขอมูลที่จะโชวบนเว็บ (สมบูรณ 70%) และคุณกุมาริชาติและคุณชญพันธุเตรียมการนําเสนอในวันที27
่ มีนาคม

10 การสงมอบงานและที่เกี่ยวของใหผอ.คนใหม

จันทรที่ 12 มีนาคม 2561

13.00 น. ทุกคน

การจัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวของกับผอ.คนใหม (มอบงานความรับผิดชอบ)

11 ติดตามเรื่องการจัดทํา FAQ และ Q&A

อังคารที่ 13 มีนาคม 2561

08.00 น. ทุกคน (มอบสุวิมลเปนประธานการประชุม )

FAQ และ Q&A ทุกงาน สามารถนําขึ้นบนเว็บไป

08.00 น. ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ พรหทัย (มอบชนิกานตเปนประธานประชุม) ติดตามการใชระบบ eHR การจัดทําแบบสํารวจ การสรุปขอมูลการใช'งาน และคุณสิริมดีเตรียมการนําเสนอในวันที่ 19 มีค.

12 ติดตามการใชระบบ eHR

พุธที่ 14 มีนาคม 2561

13 Homeroom

พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

08.00 น ทุกคน (มอบฐิตาภาเปนประธานการประชุม )

เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

14 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนมีนาคม

จันทรที่ 19 มีนาคม 2561

08.00 น. ทุกคน (สุวิมลจดรายงานการประชุม)

ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2

1.การนําเสนอประเด็นการสรางความผูกพัน

คุณณัฏฐิณีนําเสนอ

การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

2.การนําเสนอประเด็น e-HR

คุณสิริมดีนําเสนอ

การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

15 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล

อังคารที่ 20 มีนาคม 2561

13.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ พรหทัย

จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสาร

16 การบริหารจัดการความรู

พุธที่ 21 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย

ความคืบหนาของงานการจัดการความรูป 2561 และคุณพัทนดนัยเตรียมการนําเสนอในวันที่ 27 มีนาคม

17 การรประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนง

จันทรที่ 26 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี สุวิมล กุมาริชาติ ชญพันธุ

การจัดการประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงบนระบบ e-HR

18

อังคารที่ 27 มีนาคม 2561

13.30 น. คุณพันทดนัยนําเสนอ (ทุกคนเขาฟง)

การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

พุธที่ 28 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย

1.การนําเสนอประเด็นการจัดการความรู
2.การนําเสนอประเด็น Website ฝาย

19 การเตรียมงานจิตอาสา

คุณกุมาริชาติ และคุณชญพันธุ นําเสนอ(ทุกคนเขาฟง)

การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง
ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน

20 การเตรียมงาน IPST Forum

พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

08.00 น. จิรวดี ณัฏฺณี ชญพันธุ พัทนดนัย

ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน

21 JD KPI และ PA

ศุกรที่ 30 มีนาคม 2561

13.00 น. จิรวดี สุวิมล ชนิกานต พรหทัย

การจัดทําJD KPI และ PA

งานที่ตองใหสําเร็จในเดือนมีนาคม 2561
1. FAQ Q&A และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. Website ฝาย
3.รายงานผลงานไตรมาส 2
4.สงมอบงานและการจัดเตรียมสิ่งตางๆสําหรับผอ.คนใหม
5.การยกเลิกแบบฟอรมที่ไมใช
6.แบบสอบถาม e-HR และการสรุปความคืบหนาของการดําเนินการ

ตารางประชุม เดือน พฤษภาคม 2561
ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD พฤษภาคม 2561
ที่

วันเดือนป

เรื่อง/งาน

ผูเกี่ยวของ

เวลา

เปาหมาย

1 ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File)

อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล อัญทิวา

หารือและมอบหมายการรวบรวมระเบียบขอบังคับ กําหนดแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนพค. 2561

2 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด

พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

13.30 น. จิรวดี นิรมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ พัทนดนัย

หารือการจัดทําแผนฯรวมกับผูชวยสกรณฯ

3 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤษภาคม

พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 08.30 น. ทุกคน (ชนิกานตจดรายงาน)

4 ติดตามการใชระบบ eHR

ศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2561

13.30 น

จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ

ติดตามการใชระบบ eHR การจัดทําแบบสํารวจ การสรุปขอมูลการใช'งาน

5 ติดตามเรื่องงานสวัสดิการ

จันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561

08.30 น

จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา ชญพันธุ

ติดตามเรื่องสวัสดิการ

6 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด

จันทรที่ 7 พฤษภาคม 2562

13.30 น

จิรวดี นิรมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ พัทนดนัย

ติดตามการจัดทําแผนฯ

7 ติดตามเรื่องการรับสมัครงาน

อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2560

08.30 น

จิรวดี สุวิมล พรหทัย พัทนดนัย

ติดตามเรื่องการรับสมัครงาน

8 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล

อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

13.30 น

จิรวดี นิรมล บุญญรัตน อัญทิวา

จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสาร

13.30 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ

ติดตามงาน FAQ และ Q&A ทุกงาน เพื่อนําขึ้นเว็บ /งาน HR ที่จะใช IT มาSuppoet /

9 เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip

พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

10 ติดตามงาน KM

พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 256113.30 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย

11 การเตรียมงานจิตอาสา

ศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561

12 ติดตามงานรายบุคคล งานนวัตกรรมและงาน R2R

15-16 พฤษภาคม 2561

13 ติดตามงาน PMQA

ศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561

14 ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File)

จันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561 13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล อัญทิวา

ติดตามการรวบรวมระเบียบขอบังคับ

15 JD KPI และ PA

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 08.30 น. จิรวดี สุวิมล ชนิกานต

การจัดทําJD KPI และ PA

16 ติดตามความกาวหนาของงาน eHR

พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

08.30 น. จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย
08.30 น. จิรวดี นิรมล ชญพันธุ

08.30 น. จิรวดี ชนิกานต สิริมดี

17 ติดตามเรื่องพัสดุและครุภัณฑของฝาย

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 256108.30 น. จิรวดี กุมาริชาติ อัญทิวา
ศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2562

19 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล

จันทรที่ 28 พฤษภาคม 2561 13.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ อัญทิวา

1. FAQ Q&A และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. Website ฝาย
3. การติดตามและสอบถามพนง.ในระบบ her
4. ระเบียบขอบังคับดาน HR ที่ครบถวนเปนรุปเลมและบนระบ
5. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด

ติดตามความคืบหนาดานจิตอาสา
ติดตามความคืบหนาของงาน โดยคุยรายบุคคล

18 การสอนงานการเขียนหนังสือราชการของฝายฯ
งานที่ตองใหสําเร็จในเดือนพฤษภาคม 2561

นําเสนอขอมูลที่จะโชวบนเว็บ (สมบูรณ 80%) การจัดทํา Cilp และการเปดตัวเว็บ
ติดตามความคืบหนาเรื่อง KM

08.30 น. ทุกคน

ติดตามและดําเนินการเรื่อง PMQA

ติดตามความกาวหนาของการใชระบบ eHR
ติดตามเรื่องพัสดุและครุภัณฑของฝายฯ
มอบคุณนิรมลเปนผูสอน
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ

ตารางประชุม เดือน กรกฎาคม 2561
ที่
1
2
3
4.
5.
6.
7.

ตารางประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กรกฎาคม 2561
เรื่อง/งาน
ว/ด/ป
เวลา
ผูเกี่ยวของ
เปาหมาย
ประชุมคณะทํางานกิจกรรมสัมมนา
05/07/2018
10.00 น.
จิรวดี นิรมล สุวิมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ อัญทิวา หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะขึ้นในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561
สัมมนาฝาย HROD โรงแรมอมารี สุขุมวิท 06/07/2018
08.30 น.
ทุกคนฝาย HROD
ทบทวนงานและจัดทําแผน HROD, ระบบ e-HR
ประชุ ม การทํ า คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านของฝ า ย 12/07/2018
13.00 น.
บุญญรัตน นิรมล สิริมดี
จัดทําคูมือปฏิบัติงานในสวนงานของฝาย HROD
HROD
ประชุมคณะทํางานกิจกรรมสัมมนา
13/07/2018
13.30 น.
จิรวดี นิรมล สุวิมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ อัญทิวา หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะขึ้นในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561
ประชุมการลงทะเบียน สัมมนา ป 2561
23/07/2018
09.30 น.
จิรวดี ชนิกานต ฐิตาภา กุมาริชาติ ชญพันธุ
เปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียนเปนระบบอิเล็กทรอนิกส
ประชุมคณะทํางานสัมมนา ป 2561
24/07/2018
09.30 น.
ทุกคนฝาย HROD
รับทราบหนาที่ของแตละคนในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561
ประชุมคณะทํางานขอบังคับฯ
24/07/2018
13.30 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล บุญญรัตน สิริ หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับ
มดี

ตารางประชุม เดือน สิงหาคม 2561
ที่
1
2
3
4.
5.
6.

ตารางประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD เดือน สิงหาคม 2561
เรื่อง/งาน
ว/ด/ป
เวลา
ผูเกี่ยวของ
เปาหมาย
ประชุ ม ระบบเบิ ก จ า ยค า รั ก ษาพยาบาลผู 02/08/2018
13.30 น.
จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี
ความคืบหนาของระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ
เกษียณอายุ
ประชุมกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ
07/08/2018
09.00 น.
จิ ร วดี นิ ร มล ชนิ ก านต ณั ฏ ฐิ นี กุ ม าริ ชาติ ติดตามงานของแตละสวนงานที่รับผิดชอบ
ชญพันธุ
ประชุมกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ
08/08/2018
09.30 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล ฐิตาภา ณัฏฐินี หารือรวมกับในการทํางาน
กุมาริชาติ พรหทัย พัทนดนัย
ประชุมระบบลงทะเบียน สัมมนา
09/08/2018
13.30 น.
จิรวดี ชนิกานต กุมาริชาติ ชญพันธุ
ทดลองใชระบบลงทะเบียนและปรับแกไข
ประชุมเตรียมวาระอนุบุคคล
14/08/2018
09.30 น.
จิรวดี นิรมล พรหทัย
จัดทําระเบียบวาระการประชุม
ประชุ มกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณ หโสภณ เตรีย ม 20/08/2018
09.00 น.
ทุกคนฝาย HROD
เตรียมการจัดทํา PA PI JD

ที่
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เรื่อง/งาน
เรื่อง JD PA PI
ประชุมคณะทํางาน สัมมนา ป 2561
ประชุม สอนวิธีการใชระบบลงทะเบียน
ประชุม คุยกับผูเกษียณอายุปงบประมาณ 2561
ประชุ ม หารื อ กั บ ผช.ผอ.สกรณ ชุ ณ หโสภณ
เตรียมเรื่อง JD PA PI
ประชุมหารือกับ อ.นวลวรรณ
ประชุมโครงสรางอัตรากําลัง
ประชุมโครงสรางอัตรากําลัง

ตารางประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD เดือน สิงหาคม 2561
ว/ด/ป
เวลา
ผูเกี่ยวของ

เปาหมาย

21/08/2018
22/08/2018
22/08/2018
22/08/2018

09.30 น.
09.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

ทุกคนฝาย HROD
ทุกคนฝาย HROD
จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ
ทุกคนในฝาย HROD

ทบทวนหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนในงาน สัมมนาป 2561
ทุกคนในฝาย HROD รูขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบลงทะเบียน
ผูเกษียณปงบ 2561 รับทราบผลประโยชนตางๆที่จะไดรับ
ทราบความคืบหนาในการจัดทํา JD PA PI

24/08/2018
28/08/2018
29/08/2018

10.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

ทุกคนในฝาย HROD
จิรวดี พรหทัย
จิรวดี พรหทัย

ขอความคิดเห็นจาก อ.นวลวรรณ ในการจัดทํา JD PA PI
จัดทําอัตรากําลังที่เหลืออยูในแตละสาขา/ฝาย
จัดทําอัตรากําลังที่เหลืออยูในแตละสาขา/ฝาย

ตารางประชุม เดือน กันยายน 2561
ที่
1
2
3
4.
5.
6.
7.

ตารางประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กันยายน 2561
เรื่อง/งาน
ว/ด/ป
เวลา
ผูเกี่ยวของ
ประชุมโครงสรางเงินเดือน
03/09/2018
09.00 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต พรหทัย
ประชุมโครงสรางเงินเดือน
04/09/2018
09.00 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต พรหทัย
ประชุมคูมือการปฏิบัติงาน
12/09/2018
10.00 น.
จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สิริมดี
ประชุมติดตามงาน KM / คุณภาพชีวิต /
13/09/2018
13.30 น.
จิรวดี สุวิมล ฐิตาภา สิริมดี กุมาริชาติ พร
จิตอาสา
หทัย พัทนดนัย
ประชุมติดตามงาน JD PA PI
14/09/2018
13.30 น.
ทุกคนฝาย HROD
ประชุม PMQA
17/09/2018
09.30 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล
ฐิตาภา ณัฏฐินี ชญพันธุ พรหทัย
ประชุ ม ติ ด ตามงานของ ผช.ผอ.สกรณ ชุ ณ ห 17/09/2018
13.30 น.
จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล
โสภณ
ฐิตาภา กุมาริชาติ ชญพันธุ

เปาหมาย
จัดทําโครงสรางเงินเดือนเพื่อนําเสนอ
จัดทําโครงสรางเงินเดือนเพื่อนําเสนอ
ติดตามความกาวหนาในการทําคูมือ
ติดตามงาน KM / คุณภาพชีวิต / จิตอาสา ความคืบหนา
ติดตามงาน JD PA PI
หารือและขอความคิดเห็น PMQA ในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 5
ติดตามความคืบหนาของงานที่ไดรับมอบหมายจาก ผช.ผอ.สกรณ ชุณห
โสภณ

ที่
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เรื่อง/งาน
ประชุมติดตามงานจิตอาสา
ประชุมติดตามงานสวัสดิการ
ประชุม PMQA
ประชุมแผนกาวกระโดด
ประชุมระเบียบขอบังคับ
ประชุมจัดทํา JD PA PI

ตารางประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กันยายน 2561
ว/ด/ป
เวลา
ผูเกี่ยวของ
18/09/2018
10.00 น.
จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย
18/09/2018
13.00 น.
จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ
18/09/2018
16.00 น.
จิรวดี นิรมล ณัฏฐินี ชญพันธุ
19/09/2018
13.00 น.
จิรวดี นิรมล ณัฏฐินี ชญพันธุ
20/09/2018
10.00 น.
จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต สิริมดี อัญทิวา
21/09/2018
09.30 น.
ทุกคนฝาย HROD

เปาหมาย
ทราบรูปแบบ เปาหมาย สถานที่ทําจิตอาสาในปงบประมาณ 2562
รับทราบปญหาที่เกิดขึ้นกับสวัสดิการ ณ ปจจุบัน การแกไขและเพิ่มเติม
หารือรวมกับฝายแผนฯ และ ผูบริหารในการจัดทํา PMQA
ปรับเปลี่ยนแผนกาวกระโดดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร
ปรับระเบียบขอบังคับ ที่เกิดปญหาและปรับใหเขากับยุคสมัย
จัดทํา JA PA PI ใหเสร็จและถูกตองตามแบบฟอรมที่กําหนด

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
นอกเหนือจากการเขารวมการพัฒนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการและพนักงานในฝาย
ทุกคนไดมีโอกาสเขารวม นั้น ฝายฯยังไดสงพนักงานเขารวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกตามหัวขอหรือหลักสูตรที่
เปนประโยชนตองานหรือที่พนักงานมีความสนใจ ในปงบประมาณ 2561 ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60 – ธ.ค. 60)
ที่
หัวขอ/หลักสูตร
ผูเขาอบรม
1 อบรมหลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุนอยางไร ถูกใจพนักงาน นางฐิตาภา ขําเลิศ
องคการไดประโยชน
2 อบรมหลักสูตร การบริหารสวัสดิการอยางมืออาชีพ
3 Advance Strategic Planning – ASP สุดยอดเครื่องมือบริหาร
เชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21
4 ฝกอบรมหลักสูตรปรับเงินเดือน-โบนัสให Happy ทั้งพนักงานและ
องคกร รุนที่ 5
5 ฝกอบรมหลักสูตร Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธเพื่อคนหา
Strategic Insight
6 บริหารสืบทอดตําแหนงระดับสูง (Succession Management for
High Level Talent)
7 ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังเพื่อการวางแผน
กําลังคน
8 ฝกอบรม หลักสูตร “Knowledge Management and Data
Analytic for Performance Excellence Framework (การ
จัดการความรูและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อความเปนเลิศ)”
9 ฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานสู
ความเปน HR 4.0 รุนที่ 2”

วันเวลา
13 พ.ย. 2560

นางสาวสิรมิ ดี นาคสังข

15 พ.ย. 2560

นางนิรมล สุวรรณละออง

21 พ.ย. 2560

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา

2 ธ.ค. 2560

นายชญพันธุ พุมสงวน

6 ธ.ค. 2560

นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล

7 ธ.ค. 2560

นาง สุวิมล พีรทรัพย

12 ธ.ค. 2560

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง
นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม

14 – 15 ธ.ค. 2560

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม

21 ธ.ค. 2560

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 61 – มี.ค. 61)
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล

2

นางนิรมล สุวรรณละออง

3

นส.ชนิกานต โพธะสินธุ

4

นายชญพันธุ พุมสงวน

หลักสูตร
ระยะเวลา
กาวสูองคการ 4.0 อยางยั่งยืนตามเกณฑคุณภาพ 6-8 มีนาคม 2561
การบริหารจัดการภาครัฐ
Thailand HR Tech 2018
29-30 มีนาคม 2561

ผูจัด
กพร.

กาวสูองคการ 4.0 อยางยั่งยืนตามเกณฑคุณภาพ 6-8 มีนาคม 2561
การบริหารจัดการภาครัฐ
เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพื้นฐาน 15 กุมภาพันธุ 2561
Competency และ KPIs
กรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Accredited
29 มีนาคม 2561
Provident Fund Committee Members
Program)

กพร.

PMAT

HR Center
สมาคม
กองทุน
สํารองเลี้ยง
ชีพ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 61 – มิ.ย.61)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี

หลักสูตร

ระยะเวลา

ฝกอบรม หลักสูตร “How to Success In
Knowledge Management”

22/6/2561

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 61)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวบุญญรัตน นภาคณาภรณ
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
- นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม
- นายชญพันธุ พุมสงวน
- นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
- นายพัทนดนัย จินตนครไชยศรี

หลักสูตร

ระยะเวลา

ผูจัด
บริษัท Learn more
Training Co.,Ltd.

ผูจัด
เขารวมงานสัมมนา THAILAND HR FORUM 2018 17-18/07/2018 สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหง
ประเทศไทย

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานในตลอดปงบประมาณ 2561 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะห
ถึงปจจัยตางๆที่เกิดขิ้นจากการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนี้
ดานระบบและกระบวนการทํางาน
1. ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรมีการนําระบบ e-hr เขามาใชในการบริหารและจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเมื่อใชงานจริงยังพบขอที่ตองปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในดาน admin ของระบบและดานการ
ใชงานของพนักงาน จึงอยูร ะหวางการพัฒ นาใหตรงความตองการและสะดวกตอการใชงานของพนั กงานทุกระดับ
รวมทั้งไดวิเคราะหและจัดทําแผนในการพัฒนาระบบสําหรับปงบประมาณถัดไป เพื่อใหสามารถใชงาน e-HR ได
ครบถวนทุกมิติของงสย
2. การประชุมที่เกี่ยวของกับฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการประชุมที่ใชเวลาในการ
จัดเตรียมและดําเนินการคอนขางมาก ทั้งการจัดเตรียมเอกสาร การวิเคราะห จัดทําขอมูล การปรับแกไขขอบังคับ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ จึงทําใหใชเวลาหมดไปกับการเตรียมงานดานนี้
3. ควรพั ฒ นางานทุ ก งานในฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาองค ก ร ให เ ป น งานเชิ ง รุ ก ตอบรั บ
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของ สสวท. รวมปรับปรุงพัฒนางานในเชิงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
ดานการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรภายในฝายทรัพยากรบุคคล
1. ผูปฏิบัติงานทุกคนควรศึกษากฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของฝาย เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจ สามารถนําไปใชในการทํางานได และใหคําปรึกษากับบุคลากรใน สสวท.ไดอยางชัดเจน ถูกตอง แมนยํา
2. ควรมีการสอนงานภายในฝาย เพื่อใหสามารถทําแทนกันได
3. ควรพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในงานทางทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแตละงานมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถทําเชิงรุก เชิงวิเคราะห และงานใหมๆดานทรัพยากรบุคคลได

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคก์ ร
สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

