
  



ในชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)  

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร  โดยสอดคลอง

ภายใตภารกิจและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของ สสวท. ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการในบทบาท หนาท่ี

และความรับผิดชอบในงานดานตางๆ ดังนี้ 

1. งานสนับสนุนขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

• การจัดทําและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

2. งานกลยุทธเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล   

• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

• การประเมินผลพนักงาน 

• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัต ิ

• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

• การประชุมคณะคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

3. งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 

• การดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  

• เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมบริหารและการทดแทนตําแหนง 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสมรรถนะหลัก  

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน    

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

จัดการงานงานทรัพยากรบุคคล 

6. งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพองคการสูความเปนเลิศ 

• สงเสริมความรู ความเขาใจการจัดการความรู 

• การสงเสริมความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม 

7. ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาองคกร  

8. การประชุมเพ่ือพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  

สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 



1.งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   

ในการดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใช

ฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ ท้ังในระดับการดําเนินงานภายในฝาย จนถึงระดับ

นโยบายท่ีผูบริหารจะไดใชขอมูลดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ ซ่ึงฝายไดมีการจัดทํา

ขอมูลและการวิเคราะหในมุมมองตางๆ  เพ่ือใหสามารถนําไปใชวางแผนเชื่อมโยงกับการบริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับขององคกรไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562)   

  1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1 กลุมบริหาร 33 9.54 

2 กลุมวิชาการ 171 49.42 

3 กลุมอํานวยการ 142 40.04 

รวมท้ังส้ิน 346 100 

  2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน 

ที่ ตําแหนงหลัก จํานวน   รอยละ 

กลุมบริหาร 

1 รองผูอํานวยการ 1 0.29 

2 ผูชวยผูอํานวยการ 5 1.45 

3 ผูอํานวยการสํานัก 3 0.87 

4 ผูอํานวยการสาขา/ฝาย 21 6.07 

5 หัวหนาสวน 2 0.58 

6 ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา 1 0.29 

รวม 33 9.54 

กลุมวิชาการ 

1 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 1 0.29 

2 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 

3 ผูเชี่ยวชาญ 5 1.45 

4 ผูชํานาญ 55 15.90 

5 นักวิชาการอาวุโส 20 5.78 

6 นักวิชาการ 89 25.72 

รวม 171 49.42 

กลุมอํานวยการ 

1 ผูเชี่ยวชาญ 1 0.29 

2 ผูชํานาญ 22 6.36 

3 เจาหนาที่อาวโุส 34 9.83 

4 เจาหนาที ่ 85 24.57 

รวม 142 41.04 

รวมทั้งสิ้น 346 100 



  3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุมพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม รอยละ 
ต่ํากวา  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมบริหาร - 3 18 12 33 9.54 

กลุมวิชาการ - 3 127 41 171 49.42 

กลุมอํานวยการ 3 82 57 - 142 41.04 

รวม 3 88 202 53 346 100 

 4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน  อายุเฉลี่ย 40 ป 

อายุ (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 30  - 23 19 42 12.14 

31 - 35  - 34 23 57 16.47 

36 - 40 1 51 25 77 22.25 

41 - 45 14 37 26 77 22.25 

46 - 50 9 13 17 39 11.27 

51 - 55 4 6 17 27 7.80 

56 - 60 5 7 15 27 7.80 

รวม 33 171 142 346 100.00 

รอยละ 9.54 49.42 41.04 100.00  

  5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ป 

อายุงาน (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 5 4 49 55 108 31.21 

6-10 3 53 29 85 24.57 

11-15 7 37 16 60 17.34 

16-20 9 15 16 40 11.56 

21-25 5 5 8 18 5.20 

26-30 5 10 11 26 7.51 

31-35  - 1 2 3 0.87 

36-40  - 1 4 5 1.45 

41 ข้ึนไป  -  - 1 1 0.29 

รวม 33 171 142 346 100 

รอยละ 9.54 49.42 41.04 100.00   



  6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปท่ีเกษียณอายุการทํางาน 

 ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 61 คน 

ปงบประมาณ กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม (คน) 

2562 3 3 5 11 

2563 - 1 4 5 

2564 2 - 1 3 

2565 - 1 1 2 

2566 2 1 3 6 

2567 1 1 3 5 

2568 2 2 3 7 

2569 1 - 4 5 

2570 1 1 4 6 

2571 1 1 2 4 

2572 1 4 2 7 

รวม 14 15 32 61 

 

  7. ขอมูลพนักงานลาศึกษาตอ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน (คน) 

ปริญญาโท ปริญญาโท – เอก ปริญญาเอก รวม 

2562 - - 3 3 

2563 - - 3 3 

2564 - - - - 

2565 - - 1 1 

2566 - - 1 1 

รวม - - 8 8 

 

 

 

 

 

 

 



  8. ขอมูลการเล่ือนตําแหนงของพนักงาน สสวท. ปงบประมาณ 2556 – 2562 

ป 

กลุมวิชาการ  กลุมอํานวยการ  

รวม จาก นวช.

เปน ผชน.  

จาก นวช.

เปน นวส.  

จาก ผชน.

เปน ผชช.  

จาก จนท.

เปน จนส.  

จาก จนส.

เปน ผชน.  

จาก 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 - 7 - - 1 1 9 

2562 - 5 - 4 - - 13 

รวม 
59 20 - 23 19 5 

126 
79 47 

 

  9. ขอมูลพนักงานลาออก 

ป 

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม 

รอง 

ผอ. 

ผอ. 

สาขา 

หัวหนา

สวน 
ผชส. ผชน. นวส. นวช. ผชช. ผชน. จนส. จนท. (คน) 

2557 - - - - - - 5 - - - 1 6 

2558 - 2 - - - - 6 - - - 2 10 

2559 - - - - - - 1 - - - - 1 

2560 - 2 - - 1 - 1 - - 1 4 9 

2561 - - - - - 1 6 1 1 1 1 11 

2562 - 1 - 1 - - - - - - 2 4 

รวม - 5 - 1 1 1 19 1 1 2 10 41 

 

 

 

 

 



  10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 62) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

เขาใหม 

(คน) 

ลาออก 

(คน) 

เลิกจาง 

(คน) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 

2562 

อัตราการลาออก (คน) 

347 - 1 - 346 0.29 

  

 

พนักงาน 

(คน) 

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม 

(คน) ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี

เขาใหม - - - - - - - - - 

ลาออก 1 - - - - - - - 1 

 

  11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

 ท้ังนี้ กรอบอัตรากําลังท่ี สสวท. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากําลังท่ี 350 อัตรา  

ประกอบดวยกลุมบริหาร จํานวน 35 อัตรา (รอยละ10)  กลุมวิชาการ จํานวน 195 อัตรา (รอยละ 55.71) 

และกลุมอํานวยการ จํานวน 120 อัตรา (รอยละ 34.29) ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 ยังมีอัตรากําลังท่ีไมครบ

ตามกรอบ และอยูระหวางการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สําหรับอัตรากําลังบุคคลภายนอก เทากับ 40.4 อัตรา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

  

ประเภทบุคลากร 

จํานวน กลุม  

คาใชจาย  

(ปงบประมาณ 2562 

ก.ค.– ก.ย. 62)  

ชาย หญิง รวม บริหาร วิชาการ อํานวยการ 

พนักงาน 112 234 346 33 171 142 57,279,562.47 

ลูกจางชั่วคราว -- 1 1 -- 1 -- 63,000 

บุคคลภายนอก 

 

29 62 91 ผูชํานาญ ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

พิเศษ 

6,174,317.92 

37 32 22 



 
 

2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค. – ก.ย.  62) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานในดานงานกลุยทธ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีความสอดคลอง

และรองรับยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนดานตางๆ ของ สสวท. ดังนี้ 

 • การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

 • การประเมินผลพนักงาน 

 • การปรับปรุงระเบยีบ ขอบังคับและแนวปฏบิัต ิ

 • การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description: JD) 

          • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน  
 

 ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการสรรหา

พนักงาน ดังนี้ 

ปงบประมาณ 

2562 
ประเภท ตําแหนงท่ีเปดรับ กลุมพนกังาน หนวยงาน 

จํานวนบรรจุ 

(คน) 

ไตรมาสท่ี 1 กลุมบุคคลท่ัวไป - ผูชวยผูอํานวยการ 

- ผูชํานาญ 

- บริหาร 

- วิชาการ 

- บริหารระดับสูง 

- ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 

ไตรมาสท่ี 2 - - - - - 

ไตรมาสท่ี 3 - - - - - 

ไตรมาสท่ี 4 กลุมบุคคลท่ัวไป - ผูชํานาญ - วิชาการ - ฝายบริหารโครงการ

ริเริม่ 

1 

รวม 3 

 วิธีการคัดเลือก 

ปงบประมาณ 

2562 
ประเภท 

ตําแหนงท่ี 

เปดรับ 
กลุมงาน หนวยงาน 

จํานวนบรรจุ 

(คน) 
ไตรมาสท่ี 1 ผูรับทุน พสวท. - นักวิชาการ 

 

 

วิชาการ 

 

 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(เคมี 1 , โลก ดารา

ศาสตรและอวกาศ 1 

คน) 

- ฝายยุทธศาสตร แผน

และประกันคณุภาพ 

- ฝายสื่อสารองคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

4 

 บุคคลท่ัวไป - เจาหนาท่ี 

 

- นักวิชาการ 

 

อํานวยการ 

 

วิชาการ 

 

- ฝายบริหารโครงการ

ริเริม่พิเศษ 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลา 

4 



ปงบประมาณ 

2562 
ประเภท 

ตําแหนงท่ี 

เปดรับ 
กลุมงาน หนวยงาน 

จํานวนบรรจุ 

(คน) 
- เจาหนาท่ี  

(คนพิการ) 

- เจาหนาท่ี 

(คนพิการ) 

อํานวยการ 

 

อํานวยการ 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ฝายการเงินและบัญชี 

ไตรมาสท่ี 2 ผูรับทุน พสวท.  นักวิชาการ  วิชาการ สาขาเคมีและชีววิทยา 1 

 บุคคลท่ัวไป นักวิชาการ  วิชาการ สาขาการวัดและ

ประเมินผลระดับชาต ิ

1 

ไตรมาสท่ี 3 - - - - - 

ไตรมาสท่ี 4 บุคคลท่ัวไป - ผูชํานาญ วิชาการ - ฝายบริหารโครงการ

ริเริม่ 

1 

รวม 11 

 

 การประกาศรับสมัครงานท่ีอยูระหวางการเปดรับสมัคร มีจํานวนประกาศ ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี 
ประกาศ 

ณ วันท่ี 
ตําแหนงท่ีประกาศรับ หนวยงาน 

จํานวน 

(อัตรา) 

1 9 ม.ค. 61 - เจาหนาท่ี (กฎหมาย) สํานัก พสวท. 1 

2 30 มี.ค. 61 - ผูอํานวยการฝาย 

- เจาหนาท่ี 

- นักวิชาการ 

 

 

- นักวิชาการ 

- นักวิชาการอาวุโส 

- ฝายจัดซื้อและพัสดุ 

- ฝายจัดซื้อและพัสดุ 

- สาขาวิทยาศาสตรม.ปลาย 

- สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

- สาขาวิจัยและประเมิน 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 3 เม.ย. 62 เจาหนาท่ี - ฝายกิจการนานาชาติ 1 

4 14 มิ.ย. 61 - เจาหนาท่ี (ประชาสมัพันธ) 

- เจาหนาท่ี (วิเทศสัมพันธ) 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ 

1 

1 

5 6 ส.ค. 62 - ผูอํานวยการฝาย - ฝายกฎหมาย 1 

6 2 พ.ย. 61 - เจาหนาท่ี - ฝายการเงินและบัญชี 2 

รวมท้ังสิ้น (อัตรา) 17 

 

 

  



2.2 การประเมินผลพนักงาน  

ภาพรวมการประเมิน ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. – ก.ย. 62)) 

ท่ี การประเมิน 
ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

ไตรมาส 

ท่ี 4 
รวม 

1 การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน 331 - - - 331 

2 การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 326 - 333 - 659 

3 การจายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานประจําป 2562 328 - - - 328 

4 การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน 4 2 6 1 13 

5 การประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร 5 - 2 2 9 

6 การประเมินเพ่ือตออายสุัญญาจางพนักงาน 31 12 28 4 75 

7 การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว 1 - - 1 2 

8 การประเมินสมรรถนะพนักงานป 2562 - - - 328 328 

 

 2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 

  - ครั้งท่ี 1/2562 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพ่ือนเลื่อนเงินเดือน จํานวน 326 คน  

  - ครั้งท่ี 2/2562 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน   จํานวน 333 คน 

 

2.2.2 การประเมินผลเพ่ือเล่ือนตําแหนงพนักงาน 

  - ดานการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. – ก.ย. 62) ท้ังหมด 

13 คน ประกอบไปดวย  

   นักวิชาการเลื่อนเปนตําแหนง นักวิชาการอาวุโส จํานวน 8 คน 

   เจาหนาท่ีเลื่อนเปนตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส จํานวน 5 คน 
   

 2.2.3 การประเมินผลรักษาการในตําแหนงบริหาร 

  ดานการประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร มีผูท่ีครบรอบการประเมิน จํานวน 3 คน 

ไดแก    

  1) นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม   

  2) นางสาวเขมวดี พงศานนท   

  3) นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแกว 

  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการฝาย จํานวน 2 คน 

ไดแก 

  1) นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย รักษาการผูอํานวยการฝายจัดซ้ือและพัสดุ  

  2) นางศุภรา บาคาวอส   รักษาการผูอํานวยการฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร   
 

  

  



 2.2.4 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง พนักงานท่ีจะผานการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับท่ีผานมาไมต่ํากวา

รอยละ 75 ตามระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอ

อายุสัญญาจางพนักงาน พ.ศ.2560 

  ท้ังนี้ มีผูไดรับการประเมินตอสัญญาจางในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จํานวน 

84 คน แบงเปน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 2 ป  จํานวน 30 คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 3 ป  จํานวน 2 คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 5 ป  จํานวน 84 คน 

2.2.5 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว 

  ดานการประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางลูกจางชั่วคราว มีการดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือตออายุสัญญาจางลูกจางชั่วคราว และทําสัญญาจาง จํานวน 1 คน ซ่ึงมีอายุสัญญาจาง 1 ป 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

 2.2.6 ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน 

  ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมินสมรรถนะปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการทํางาน โดยไดเปดใหมี

การประเมินสมรรถนะในระบบ e-HR สําหรับปงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ประเมิน

พนักงานท้ังหมด 328 คน รายการสมรรถนะท่ีใชในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

หลัก 

สมรรถนะ 

ดานการบริหาร 

สมรรถนะ 

ตามกลุมงาน 

กลุมวิชาการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญ

มาใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การตัดสินใจและการแกไข

กลุมอํานวยการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญ

มาใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การบริการท่ีด ี

4. การวางแผนและการบรหิาร

 

การมีวิสยัทัศน การบริหารคน 
การบริหารเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ความมุงมั่น

สรางสรรค

นวัตกรรม 

ความซื่อตรง  

และความเปน 

มืออาชีพ 
การทํางานเปน

 

การปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

การกํากับดูแล

 



สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ป 2562 

  บุคลากร สสวท. แบงประเภทตามกลุมพนักงานเปน 3 กลุม ไดแก กลุมบริหาร กลุมวิชาการ 

และกลุมอํานวยการ สรุปผลการประเมินสมรรถนะแยกตามกลุมพนักงาน ดังนี้ 

1. พนักงานกลุมบริหาร (ยกเวนตําแหนงหัวหนาสวน) กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ 2 

ดาน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) และสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency: 

MC) ประเมินจากพนักงานจํานวน 21 คน พบวา มีสมรรถนะสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง 2 ดาน จํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ไมสอดคลองตามเกณฑจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.29  

2. พนักงานกลุมวิชาการ กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ 2 ดาน คือ สมรรถนะหลัก 

(Core Competency: CC) และสมรรถนะตามกลุมงานวิชาการ (Functional Competency: FC) ประเมิน

จากพนักงานจํานวน 165 คน พบวา มีสมรรถนะสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง 2 ดาน จํานวน 156 คน คิด

เปนรอยละ 94.55 ไมสอดคลองตามเกณฑจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.45 

3. พนักงานกลุมอํานวยการ กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ 2 ดาน คือ สมรรถนะหลัก 

(Core Competency: CC) และสมรรถนะตามกลุมงานอํานวยการ (Functional Competency: FC) ประเมิน

จากพนักงานจํานวน 142 คน พบวา มีสมรรถนะสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง 2 ดาน จํานวน 131 คน คิดเปน

รอยละ 92.25 ไมสอดคลองตามเกณฑจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.75 

สรุปในภาพรวม ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สสวท. แยกตามกลุมพนักงาน ประเมิน

จากพนักงานจํานวน 328 คน พบวา มีสมรรถนะสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 

92.99 ไมสอดคลองตามเกณฑจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.01 แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมพนกังาน 

ปงบประมาณ 2562 

จํานวนคนท่ีไดรับ 

การประเมิน 

สอดคลองตามเกณฑ ไมสอดคลองตามเกณฑ 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1. พนักงานกลุมบริหาร 21 18 85.71 3 14.29 

2. พนักงานกลุมวิชาการ 165 156 94.55 9 5.45 

3. พนักงานกลุมอํานวยการ 142 131 92.25 11 7.75 

รวม 328 305 92.99 23 7.01 
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กราฟแสดงสรุปภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สสวท. 

ท่ีมีผลการประเมินสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด แยกตามกลุมพนักงาน

ปงบประมาณ 2562

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม



2.3 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 
 

   ในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรรวมกับ

ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบและขอบังคับและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)   - ไมมี -  

  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62)   - ไมมี - 

  ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62)   - ไมมี - 

  ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62)   จํานวน 1 ฉบับ 

 

ไตรมาสท่ี ขอบังคับ/ระเบียบ 

4 ระเบียบสวัสดิการและผลประโยชนตอนแทนพนักงาน ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2562 

 
     

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะหการจัดทํา

แบบบรรยายลักษณะงาน และการวิเคราะหอัตรากําลัง เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 รวมกับที่ปรึกษา 

อาจารย ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ เพื่อหาขอสรุปในรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบในแบบบรรยาย

ลักษณะงาน และหาแนวทางการวิเคราะหอัตรากําลัง ทั้งนี้ ไดจัดทําขอมูลแบบบรรยายลักษณะงานของ

พนักงานกลุมวิชาการและกลุมอํานวยการเสร็จเรียบรอย และไดนําเสนอ สสวท. ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณา 
ในสวนของขอมูลอัตรากําลัง ไดทําวิเคราะหและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพ่ือเตรียมนําเสนอตอไป  

 

2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดรับมอบหมายจาก สสวท. ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเปน

เลขานุการในการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนงานท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติ 

 

กิจกรรม การดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รวมประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกําหนดการประชุม 

2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม 

3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล 

4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 1) ประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเอนกําหนดการประชุม 

2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม 

3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล 

4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม 

 

  



  โดยในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล - 1 - 1 2 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 2 1 1 6 

   

  โดยในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

  ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 

 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  

  ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561    

  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562  

  ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562    

ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ึ 7 พฤษภาคม 2562 

  ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

  

  



3.งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
 

    3.1 ดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
  งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจน

จูงใจใหผูท่ีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานและรักษาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกร ดวยตระหนักถึง

ความสําคัญดังกลาว ภารกิจท่ีสําคัญท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คือ 

การจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลท่ีสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล

ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวดวย  
 

• สวัสดิการรักษาพยาบาล  
 สวัสดิการรักษาพยาบาล ไดรับงบประมาณ ป 2562 จํานวน 10,000,000 บาท โดยมี

คาใชจายรวมในปงบประมาณ 2562 จํานวน 9,884,082.65 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2562) ประกอบไปดวย 

1. จํานวน(ครั้ง) และคารักษาพยาบาล พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว / ครอบครัวปงบประมาณ 

2562 

1.1 พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว ร.พ. รัฐบาล 

ไตรมาส 
พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว ร.พ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 165 609,633.25 3 171,510.50 

ไตรมาสท่ี 2 189 662,517.00 3 99,840.25 

ไตรมาสท่ี 3 191 691,997.75 5 264,313.50 

ไตรมาสท่ี 4 243 817,200.50 2 38,550.00 

รวม 788 2,781,348.50 13 574,214.25 

รวมท้ังหมด 801 ครั้ง คาใชจายรวม 3,355,562.75 บาท 

 

1.2 พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว ร.พ. เอกชน 

ไตรมาส 
พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว ร.พ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 52 97,679.15 0 0 

ไตรมาสท่ี 2 55 112,246.55 0 0 

ไตรมาสท่ี 3 47 90,436.20 2 4,313.00 

ไตรมาสท่ี 4 91 199,793.20 2 21,151.80 

รวม 245 500,155.10 4 25,464.80 

รวมท้ังหมด 249 ครั้ง คาใชจายรวม 525,619.90 บาท 

  

 



1.3 คารักษาพยาบาลครอบครัว ร.พ.รัฐบาล 

ไตรมาส 
ครอบครัว ร.พ.รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 120 816,954 5 218,451.40 

ไตรมาสท่ี 2 135 916,523 6 187,596 

ไตรมาสท่ี 3 137 893,887.75 4 300,701.50 

ไตรมาสท่ี 4 153 988,628.25 7 201,608.75 

รวม 545 3,615,993.00 22 908,357.65 

รวมท้ังหมด 567 ครั้ง คาใชจายรวม 4,524,350.65 บาท 

 

2. สรุปคารักษาพยาบาลแยกประเภทผูปวยในและผูปวยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว)  

ไตรมาส 

ผูปวยนอก ผูปวยใน 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 285 1,426,587.75 52 97,679.00 8 389,961.90 1 9,000.00 

ไตรมาสท่ี 2 324 1,579,040.00 55 112,246.55 9 287,436.25 1 11,045.00 

ไตรมาสท่ี 3 328 1,585,885.50 47 90,436.20 9 565,015.00 4 21,046.90 

ไตรมาสท่ี 4 396 1,805,828.75 91 199,793.20 9 240,158.75 6 60,128.30 

รวมจํานวนครั้งท้ังหมด 1,578 ครั้ง  

คาใชจายรวม 6,897,496.95 บาท 

รวมจํานวนครั้งท้ังหมด 47 ครั้ง  

คาใชจายรวม 1,583,792.10 บาท 

 

3. สรุปคาทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน ปงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 

ทันตกรรม 

รัฐบาล เอกชน 

ครั้ง คาใชจาย ครั้ง คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 8 7,075.00 41 84,058.00 

ไตรมาสท่ี 2 11 27,045.00 30 44,986.00 

ไตรมาสท่ี 3 6 7,109.00 50 105,155.00 

ไตรมาสท่ี 4 13 22,955.00 105 216,727.00 

รวม 38 64,184.00 226 450,926.00 

รวมจํานวนครั้งท้ังหมด 264 ครั้ง คาใชจายรวม 515,110.00 บาท 

 

 

 

 

 



4. คารักษาพยาบาลพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

ไตรมาส 
คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

จํานวนใบเสร็จ คาใชจาย 

ไตรมาสท่ี 1 86 190,739.40 

ไตรมาสท่ี 2 120 285,193.35 

ไตรมาสท่ี 3 90 157,051.90 

ไตรมาสท่ี 4 140 254,698.95 

รวม 436 887,683.60 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 2562 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 

47 ครั้ง มีคาใชจายรวม 1,583,792.10 บาท เฉลี่ยคิดเปน 33,697.70 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงานท่ี

เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 30 ครั้ง มีคาใชจายรวม 

983,812.90 บาท เฉลี่ยคิดเปน 32,793.80 บาทตอครั้ง 

ปงบประมาณ 2562 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยนอก (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) 

จํานวน 1,578 ครั้ง มีคาใชจายรวม 6,897,496.95 บาท เฉลี่ยคิดเปน 4,371.03 บาทตอครั้ง สวนครอบครัว

พนักงานท่ีเขารักษาประเภทผูปวยนอก (รัฐบาล) จํานวน 545 ครั้ง มีคาใชจายรวม 3,615,993.00 บาท เฉลี่ย

คิดเปน 6,634.85 บาทตอครั้ง 

หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาล ระหวางปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 

เปรียบเทียบคารักษาพยาบาล ปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน) 6,220,182.87 1. ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน) 6,897,496.95  

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 1,613,615.50 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 1,583,792.10 

3. ทันตกรรม 321,181.50 3. ทันตกรรม 515,110.00 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอาย ุ 724,189.90 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอาย ุ 887,683.60 

รวม 8,879,169.77 รวม 9,884,082.65 

จากตารางขางตน พบวา ปงบประมาณ 2561 มีคารักษาพยาบาลนอยกวาปงบประมาณ 2562 อยูท่ี 

1,004,912.88 บาท สาเหตุท่ีทําใหปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายคารักษาพยาบาลมาข้ึนมาจาก ประเภทคา

รักษาพยาบาล “ผูปวยนอก (รัฐบาล + เอกชน)” คาทันตกรรม และคารักษาพยาบาลผูเกษียณ 

 

 

 

 

คาใชจาย(บาท)ในการรักษาพยาบาล  

ปงบประมาณ 2562 

9,884,082.65 
 



กลุมโรคท่ี พนักงาน สสวท. เขารับการรักษามากท่ีสุด 5 ลําดับแรกในปงบประมาณ 2562  

ลําดับ กลุมโรค จํานวนครั้งท่ีเขารักษา คาใชจาย (บาท) 

1. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ  289 804,178.00 

2. โรคเก่ียวกับขอและกระดูก 300 800,709.50 

3. โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ  207 582,288.75 

4. โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 220 579,043.50 

5. ทันตกรรม 298 504,607.00 

รวม 1,314 3,270,826.75 

 

กลุมโรคท่ี ผูเกษียณอายุ เขารับการรักษามากท่ีสุด 5 ลําดับแรกในปงบประมาณ 2562 

ลําดับ กลุมโรค จํานวนครั้งท่ีเขารักษา คาใชจาย (บาท) 

1. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 244 552,373.95 

2. โรคเก่ียวกับขอและกระดูก 154 514,057.00 

3. โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 110 444,597.25 

4. โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 97 202,462.00 

5. ทันตกรรม 100 168,891.00 

รวม 742 2,003,302.45 

 

• สวัสดิการการกูยืมและการออม 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการจัดสวัสดิการดานการกูยืมและการออมท่ีมี

ความสอดคลองกับสถานการณขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  เพ่ือใหประโยชนสูงสุดตอ

พนักงาน  

 

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแลว และ กองทุนสงเคราะห 

 1.1 จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนสงเคราะห 

  1) จํานวนสมาชิกท่ีอยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซ่ึงจดทะเบียนแลว ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 344 คน แบงออกเปนพนักงาน 343 คนและลูกจางชั่วคราว 1 คน 

2) สมาชิกกองทุนสงเคราะห ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 3 คน 
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1.2 รายละเอียดการสงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานและลูกจาง

ช่ัวคราว สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 
 

จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (พนักงานและลูกจางฯ)  344 คน 

  จํานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห               3 คน 

 

1.3 รายละเอียดการสงเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานและลูกจางช่ัวคราว 

สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สสวท. (344 คน) 
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สรุปขอมูล % เงินสะสมและ % เงินสมทบ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 
 

2. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครู ชพค. 

เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะมรดกสําหรับ

ทายาทอีกชนิดหนึ่ง เปนการดําเนินการในการชวยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา ปจจุบัน สสวท. เปนสมาชิก

รวมท้ังส้ิน 86 คน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62 เฉลี่ยแลวจายเดือนละ 615 บาท/เดือน) 

 

3. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหคูสมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.) 

  เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือคูสมรสผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะเปนมรดก

สําหรับคูสมรสหรือทายาทเชนเดียวกับ ชพค. ปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 20 คน (ต.ค. 61 –  ก.ย. 62 เฉลี่ย

แลวจายเดือนละ 318 บาท/เดือน) 

 

4. สวัสดิการกูยืม          

  สสวท. ไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงิน เพ่ือจัดสวัสดิการดานการกูยืมเงินดังนี ้
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห เพ่ือจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยใหกับพนักงาน 

2. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือสงเสริมดานเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน 

3. ธนาคารออมสิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)  

4. ธนาคารออมสินสําหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพ่ือสงเสริมสภาพเศรษฐกิจของสมาชิก 

 

 

%สะสม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 คิดเป็น
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.29%
5 22 23 22 23 20 21 20 20 20 18 19 19 5.52%
6 19 18 17 18 18 19 18 17 17 17 17 17 4.94%
7 19 19 20 18 17 17 17 17 17 18 18 18 5.23%
8 9 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1.74%
9 14 15 13 13 14 14 13 13 12 12 12 12 3.49%

10 100 100 103 103 103 102 103 102 101 102 99 98 28.49%
11 35 36 36 36 34 34 34 34 32 32 30 30 8.72%
12 10 10 12 10 11 11 11 13 16 16 16 16 4.65%
13 12 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 10 2.91%
14 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0.29%
15 97 99 101 104 109 108 110 110 110 111 114 116 33.72%
รวม 339 339 342 343 345 345 345 345 345 345 344 344 100.00%

%สมทบ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 คิดเป็น
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.29%

10 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 171 171 49.71%
11 91 91 94 94 96 96 93 90 90 88 87 87 25.29%
12 43 43 43 42 42 42 44 47 47 49 48 48 13.95%
13 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 37 37 10.76%
รวม 339 339 342 343 345 345 345 345 345 345 344 344 100.00%

รายงานการเปลี�ยนแปลง % เงินสะสมและ % เงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ สสวท. ซึ�งจดทะเบียนแล้ว



การกูยืมเงินกับสถาบันการเงินตางๆ ของพนักงาน สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

ลําดับท่ี สถาบันการเงิน วงเงินกู(บาท) 
อัตราดอกเบ้ีย

รอยละตอป 
จํานวนผูใชสิทธิ(คน) 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 62,005,360.68 3.00 64 สัญญา 

2 สหกรณออมทรัพย สสวท. จํากัด 12,876,000.00 4.5 เงินกูสามัญ 16 สัญญา 

เงินกูฉุกเฉิน 45 สัญญา 

เงินกูพิเศษ 2 สัญญา 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 3,555,774.04 7.25 5 

4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 13,351,450.78 7.25 12 

5 ธนาคารกรุงไทย ปรับยอดใหม 7.87 12 

 

5. การกูยืมเพ่ือการซื้อสื่ออุปกรณเทคโนโลยีและการกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน 

   ปงบประมาณ 2562 มีพนักงานกูยืมเพ่ือซ้ือสื่อจํานวน 89 ราย โดยมีคาใชจายในการกูยืม

รวม 3,988,356 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูท่ี 1,511,644 บาท  

 

• งานสวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ 2562 
1. จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล จํานวนรวม 59 ฉบับ 

ไตรมาส 1 = 24 ฉบับ 

ไตรมาส 2 = 12 ฉบับ 

ไตรมาส 3 = 10 ฉบับ 

ไตรมาส 4 = 13 ฉบับ 

2. สวัสดิการน้ําดื่ม จํานวน 3,192 ถึง เปนเงิน 112,709.52 บาท 

ไตรมาส 1 = 576 ถัง 20,338.56 บาท 

ไตรมาส 2 = 864 ถัง 30,507.84 บาท 

ไตรมาส 3 = 864 ถัง 30,507.84 บาท 

ไตรมาส 4 = 888 ถัง 31,355.28 บาท 

3. คาเลาเรียนบุตร จํานวน 76 ครั้ง เปนเงิน 425,415 บาท 

ไตรมาส 1 = 28 คน เปนเงิน 130,011.75 บาท 

ไตรมาส 2 = 11 คน เปนเงิน 81,957.25 บาท 

ไตรมาส 3 = 11 คน เปนเงิน 81,957.25 บาท 

ไตรมาส 4 = 26 คน เปนเงิน 131,488.75 บาท 

 

 

 

 

 



4. กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. ในกรณี ดังนี้ 

4.1 เงินชวยเหลือคาใชจายในการสมรส จํานวน 8 ครั้ง 

4.2 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 5 ครั้ง 

4.3 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการอุปสมบท 1 ครั้ง 

4.4 คาใชจายในการจัดซ้ือของไปเยี่ยมผูปฏิบัติงานท่ีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน จํานวน 7 ครั้ง 

4.5 คาใชจายเพ่ือการเคารพศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน 3 ราย 

5. ขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาลผูปวยในสถานพยาบาลของรัฐใหกับพนักงานและบุคคลใน

ครอบครัว จาํนวน 51 ครั้ง 

 

• งานบริการดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ 2562 
1. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ สสวท. แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ โดยประธานกรรมการ 

สสสวท. ลงนาม จํานวน 35 ฉบับ 

2. จัดทําประกาศ/ คําสั่งแตงตั้งพนักงาน/ แตงตั้งคณะกรรมการ/ แตงต้ังคณะอนุกรรมการ/ แตงตั้ง

คณะทํางาน/ กําหนดหนาท่ีและมอบอํานาจ โดยผูอํานวยการ  

2.1.1 แตงตั้งพนักงาน จํานวน 19 ฉบับ 

2.1.2 ประกาศ/แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน จํานวน 57 ฉบับ 

2.1.3 อนุญาตใหพนักงานลาออกจากงาน จํานวน 3 ฉบับ 

  



   

4.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ 
 
 

    4.1 เสริมสรางและพัฒนาบคุลากรเช่ือมโยงสมรรถนะ  
  ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคค ในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 

62) ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางใน

การสงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตางๆ ในกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล    

   

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. สมรรถนะหลกั (Basic Competency)  

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายช่ือ จํานวน ประเทศ 

1 Windows 10 for users 22 - 23 ก.ค. 62 - 50 ไทย 

2 การใหบริการแกไขปญหาของฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

22 ส.ค. 62 - 11 ไทย 

3 การใหบริการแกไขปญหาของฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

27 ส.ค. 62 - 11 ไทย 

4 การใชบริการผานระบบออนไลน 28 ส.ค. 62 - 34 ไทย 

 

 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency)   - ไมมี - 

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency)   - ไมมี - 

 ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency)   - ไมมี – 

 ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency)  จํานวน 4 ครั้ง รวมจํานวน 106  คน 

รวมปงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จํานวน 4 ครั้ง รวม

ท้ังหมด 106 คน 



2. สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายช่ือ จํานวน ประเทศ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562 2 ต.ค. 61 - 11 ไทย 

2 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562  1 พ.ย. 61 - 7 ไทย 

3 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562  6 ธ.ค. 61 - 3 ไทย 

4 หลักสูตร การพัฒนาทีมงานสําหรับ

ผูปฏิบัติงานใหม We are IPST รุนท่ี 15 

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 

61 

- 40 ไทย 

5 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562 1 ก.พ. 62 - 8 ไทย 

6 อบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรม 

(Innovation) 

24 มิ.ย. 62 - 42 ไทย 

7 อบรม การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและ

การทํางานเปนทีม 

20 - 22 ก.ค. 62 - 31 ไทย 

8 สัมมนาบุคลากร สสวท. 2562 5 - 7 ก.ย. 62 - 318 ไทย 

 

 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะหลกั (Core Competency)   จํานวน  4 ครั้ง  รวมจํานวน 61 คน 
 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลกั (Core Competency)   จํานวน  1 ครั้ง  รวมจํานวน 8 คน 
 ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะหลกั (Core Competency)   จํานวน  2 ครั้ง  รวมจํานวน 73 คน 
 ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลกั (Core Competency)   จํานวน  1 ครั้ง  รวมจํานวน 318 คน 

รวมปงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 8 ครั้ง รวมท้ังหมด 

460 คน 

 

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายช่ือ จํานวน ประเทศ 

1 อบรมหลักสูตร สุดยอดหัวหนางาน สสวท.  22 เม.ย. 62 - 22 ไทย 

2 อบรมหลักสูตร จิตวิทยาสําหรับผูบริหาร  15 พ.ค. 62 - 22 ไทย 

 

รวมปงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) จํานวน 2 ครั้ง รวม

ท้ังหมด 44 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. สมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะ 

กลุมงาน 
หลักสูตร/กิจกรรม วิธีการ 

จํานวน

ผูเขา

อบรม 

(คน) 

วิชาการ 4.1 การพัฒนาโดยผูเช่ียวชาญตางประเทศ อบรมภายใน - 
วิชาการ 4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ อบรมภายใน 501 
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. อบรมภายใน 1,118 
วิชาการ/อํานวยการ 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา ศึกษาตอ 24 
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.5 ประชุม สมัมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม(ตางประเทศ) เรียนรูภายนอก 44 
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก  อบรมภายนอก 83 
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.7 การฝกอบรมจดัโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร อบรมภายใน/ภายนอก 100 
บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.8 การฝกอบรมจดัโดย สาขา ICT อบรมภายใน/ภายนอก 75 

          *หมายถึงนับคนซํ้า 

4.2 การบรรยายทางวิชาการ  

ระยะเวลา รายละเอียด ผูเขารวม 

28 ม.ค. 62 การอบรมใหความรูเรื่องทุนการศึกษา สสวท.  41 
29 ม.ค. 62 การเสวนา “Digital Content Matters: การสรางเน้ือหาในยุคดิจิทัลใหโดนใจ”  62 
28 ก.พ. 62 การโดยสารลิฟทโดยสารดวยความปลอดภัยและการปฏิบัติขณะลิฟทโดยสารเกิด

เหตุขัดของ  
25 

19 มี.ค. 62 บรรยายวิชาการ “การนําเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของผูรับทุน สสวท.” 28 
11 - 12 ก.ค. 62 อบรมหัวขอ "Bringing Science Communication into Classrooms and Beyond"  40 

30 ก.ค. 62 บรรยาย โครงสราง Moodle และการใชงาน 119 
6 ส.ค. 62 บรรยาย พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล  74 
31 ส.ค. 62 การประชุมเสวนา การพัฒนาปฐมวัย : เอกภาพบนความหลากหลาย 31 
16 ก.ย. 62 บรรยาย Digital Transformation 81 

 

 ไตรมาส 1 จัดบรรยายทางวิชาการ   - ไมมี -  รวมจํานวน  - ไมมี - 

 ไตรมาส 2 จัดบรรยายทางวิชาการ   4 ครั้ง  รวมจํานวน  156 คน 

 ไตรมาส 3 จัดบรรยายทางวิชาการ   - ไมมี -  รวมจํานวน  - ไมมี - 

 ไตรมาส 4 จัดบรรยายทางวิชาการ   5 ครั้ง  รวมจํานวน  345  คน 

รวมไตรมาสท่ี 1 – 4 มีการจัดบรรยายทางวิชาการจํานวน 9 ครั้ง รวมจํานวน 501 คน 

  



4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. 

ระยะเวลา รายละเอียด ผูเขารวม 

25 ม.ค. 2562 การประชุมสํานักบริหารและสํานักพัฒนาองคกร เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)  

ณ หองประชุม 1602 ช้ัน 6 อาคารอํานวยการ 

65 

5 ก.พ. 2562 ผูอํานวยการพบพนักงาน ณ หองประชุมนิดา สสวท. 324 

25 ก.พ. 2562 ผูอํานวยการพบพนักงาน ณ หองประชุมนิดา สสวท. 316 

30 พ.ค. 2562 บรรยายพระมหากษัตรยิและผูอํานวยการพบพนักงาน ณ หองประชุม ไบเทค บางนา 300 

2 - 4 ส.ค. 2562 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร จัดสัมมนาฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครราชสมีา 

13 

16 - 18 ส.ค. 2562 ประชุมปฏิบัติการตามโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติงานดานการเงินและบัญชี  

ณ โรงแรมเคป ราชา อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี

13 

14 - 15 ก.ย. 2562 ประชุมฝายบริหารท่ัวไป ณ กนกรตัน รีสอรท สมุทรสาคร 19 

20 ก.ย. 2562 ประชุมและศึกษาดูงานสํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนท.) 50 

28 - 30 ก.ย. 2562 ประชุมสรุปงานงายบริหารเครือขายและพัฒนาครู ณ กนกรตันรสีอรท จังหวัด

สมุทรสงคราม 

18 

 

 ไตรมาส 1 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  - ไมมี -  รวมจํานวน - ไมมี - 

 ไตรมาส 2 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  3 ครั้ง   รวมจํานวน 705 คน 

 ไตรมาส 3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  1 ครั้ง   รวมจํานวน 300 คน 

 ไตรมาส 4 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  5 ครั้ง   รวมจํานวน 113 คน 

รวมไตรมาส 1 – 4 มีการพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. จํานวน 9 ครั้ง รวมจํานวน 

718 คน 

 

 

 

 

  



4.4 ทุนการศึกษา 

 ปจจุบันแบงทุนการศึกษาออกเปน 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2562) 

 4.4.1 ทุน สสวท. 

  1) ระดับปริญญาเอก  

 ปจจุบันแบงออกเปนท้ังหมด 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2562) 

กลุมท่ี 1 รายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวแตยังไมแจงจบการศึกษา จํานวน 3 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.โศภิตา อุไพพานิช 

นักวิชาการ  

สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1 มิ.ย. 2554 ถึง 

31 พ.ค. 2559 

2 นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ  

นักวิชาการ   

สาขาเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1 ก.ย 2557 ถึง  

31 ส.ค. 2560 

3 

 

น.ส.นันทนภสั ลิ้มสันติธรรม  

ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

วิทยาศาสตรศึกษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ส.ค. 2557 ถึง  

14 ก.พ. 2562 

  

 กลุมท่ี 2 อยูระหวางการศึกษา จํานวน 5 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 นางสาวศานิกานต  เสนีวงศ 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

Science Education 

Monash University 

Australia 

1 มี.ค. 2559 ถึง  

29 ก.พ. 2563 

2 น.ส.พิลาลักษณ ทองทิพย 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

31 ก.ค. 2560 ถึง 

30 ก.ค. 2563 

3 น.ส.เบญจมาศ เหลาขวัญสถิตย  

นักวิชาการ  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

31 ก.ค. 2560 ถึง 

30 ก.ค. 2563 

4 นางสาวกมลนารี ลายคราม 

ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

Science Education 

University of Alberta Canada 

4 ก.ย. 2561 ถึง 

3 ก.ย. 2565 

5 นางทวินันท แสงขัติยะ 

นักวิชาการ  

ฝายโอลิมปกและอัจฉรยิภาพ 

Gifted Education  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2566 

(Pre - sessional English 

course 6 สัปดาห 

24 ก.ค. – 6 ก.ย. 2562) 

  

 



 กลุมท่ี 3 ไดรับอนุมัติใหรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5 คน 

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 

1 นางสาวดนิตา ช่ืนอารมณ Mathematics Education หรือ Curriculum and Instruction 

2 นางสาวกมลนารี ลายคราม* Science Education หรือ Curriculum and Instruction 

3 นางสาววิชุราตรี กลับแสง Earth Science Education 

4 นายจตุพล งามแมน Mathematics Education เนนดาน Assessment หรือสาขาอ่ืนท่ีเนนทางดาน 

Assessment in Mathematics 

5 นางทวินันท แสงขัติยะ** Gifted Education  

*เดินทางไปศึกษาท่ี University of Alberta เมื่อวันท่ี 19 ส.ค. 61 

** เดินทางไปศึกษาท่ี Brunel University London เมื่อ 18 ก.ค. 62 

 

  2) ระดับปริญญาโท (นอกเวลาปฏิบัติงาน) จํานวน 5 คน 

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา ระยะเวลา 

1 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 
บริหารธุรกิจ เนนการบริหารทรัพยากรมนุษย

และองคการ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

1 พ.ค. 61 – 30 พ.ค. 63 

2 นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

3  นางสาววราภรณ ทาหาญ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Visionary Leaders 

วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

18 เม.ย. 62 – 30 เม.ย. 64 

4 นางสาวรัชดา คํารักษ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.)  

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 ม.ิย. 62 – 31 ส.ค. 64 

5 นางสาวนวีนา วรรธนผลากูร 

 

 4.4.2 ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)   

 การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2562  

 สสวท. ไดรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนตามความตองการของสวนราชการ/ 

หนวยงาน  ของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ - ศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ทุน ใน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ วิชาเอก/ เนนทางดาราศาสตรและอวกาศ 

(Astronomy and Space Science) โดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการคัดเลือกผูมีสิทธิ

รับทุนรับทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และสงรายชื่อพรอมสงเอกสารท่ีกําหนดให

สํานักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2562  

 สํานักงาน ก.พ. ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิรับทุน และอนุมัติให นายนิทัศน ลิ้มผองใส นักวิชาการ

อาวุโส สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก เปนผูมีสิทธิไดรับทุนแบบมีเง่ือนไข และขอให สสวท. แจงรายชื่อ

ประเทศท่ีจะใหนักเรียนทุนท่ีจะไดรับการคัดเลือกไปศึกษาในตางประเทศ ซ่ึง สสวท. ไดแจงไปเรียบรอยแลว 

ประกอบดวย 1) สหรัฐอเมริกา 2) ประเทศสออสเตรเลีย 3) ประเทศแคนาดา 4) ประเทศนิวซีแลนด และ 

5) สหราชอาณาจักร  

 ขณะนี้ นายนิทัศน ลิ้มผองใส ไดรายงานตัวและทําสัญญากับสํานักงาน ก.พ. เรียบรอยแลว อยู

ระหวางการสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาตางประเทศ และจะสอบภาษาอังกฤษอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2562 



การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2563 

 สสวท. ไดจัดทําแผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรและเอกสารคําขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล  

(ทุน ก.พ.) เพ่ือขอรับการจัดสรรทุนประเภททุนตามความตองการของสวนราชการ/ หนวยงานของรัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปนทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษา) ระดับปริญญาเอก จํานวนรวม 2 ทุน 

ไดแก 

 1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือวิทยาศาสตรกายภาพ เนนทางฟสิกสดาราศาสตร (Astrophysics) 

 2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร เนนทางคณิตศาสตร       

ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน ก.พ. 
 

4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ ปงบประมาณ 2562 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

1 การเดินทางศึกษาดูงานสถาบัน 

National Institute of 

Technology (KOSEN) ประเทศ

ญี่ปุน ระหวางวันท่ี 20 - 26 ตุลาคม 

2561ณ สถาบัน National 

Institute of Technology 

(KOSEN) ประเทศญี่ปุน  

20 - 26 ต.ค. 61 ผูอํานวยการ สสวท. 

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค) 

ผช.ผอ.วรวรงค รักเรืองเดช 

นส.นัฏฐพร  รจุิขจร 

นายอธิป  ฉายากุล 

4 ญี่ปุน 

2 5th International Symposium 

on Mathematics Education 

and Innovation (ISMEI) in 

Yogyakarta, Indonesia ณ 

ประเทศอินโดนีเซีย 

13 - 14 พ.ย. 61 ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 1 อินโดนีเซีย 

3 ผูอํานวยการ สสวท. (ศ.ดร.ชูกิจ 

ลิมปจํานงค) เดินทางไปปฏิบัติงาน 

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  

4 – 9 ธ.ค. 61 ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค) 

1 สหราชอาณาจักร 

4 เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 

มหาวิทยาลยัมิชิแกน 

16 พ.ย. 61 -  

31 ม.ค. 62 

นางสาวนันทนภัส ลิ้มสันติธรรม 

 

1 สหรัฐอเมริกา 

5 ผูอํานวยการเดินทางไปรวมการ

ประชุม Education World Forum 

2019 ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจักร  

19 - 28 ม.ค. 62 ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)  

ผูชวยผูอํานวยการ  

(นายวรวรงค รักเรืองเดช)  

ผูชวยผูอํานวยการ 

(นางสาวกุศลิน มสุิกุล)  

นางสาวนัฏฐพร รจุิขจร 

4 สหราชอาณาจักร   1   



ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

6 เขาโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ณ ประเทศ ญี่ปุน (เขา

รวมกับธนาคารออมสิน) 

8 - 12 มี.ค. 62 นางสาวฐิตารยี อานัติ  

นางประภาพร อุทัยแพน 

2 ญี่ปุน      

7 เขารวมการศึกษาดูงานโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร ณ ประเทศญี่ปุน  

16 - 22 ม.ีค. 62 รอง ผูอํานวยการ สสวท.  

(นายพรชัย อินทรฉาย) 

1 ญี่ปุน      

8 ศึกษาดูงานสถานศึกษา และ

พิพิธภัณฑการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  

25 - 30 ม.ีค. 62 ผอ.สํานัก นายพรเทพ วรรณรตัน  

นางสมนึก ทิศหลา 

ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี  

นางสาวบุศรินทร นีละกาญจน 

ผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป  

นายมิตรชัย คํางอก 

4 ญี่ปุน      

9 ศึกษาดูงานตามหนังสือเชิญจาก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

“โครงการความรวมมือกับ East 

Asia Observatory (EAO)”และ

เจรจาแนวทางการรวมสนับสนุน

และการใชกลองโทรทรรศนของ 

EAO สําหรับงานวิจัย  

31 ม.ีค. - 5 เม.ย. 62 ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)  

1 สหรัฐอเมริกา      

10 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ใน

หลักสตูรการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง รุน

ท่ี 6  

12 - 17 พ.ค. 62 ผูอํานวยการสํานัก  

นายพรเทพ วรรณรตัน 

1 ญี่ปุน      

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC STEM-

PLUS หัวขอ Cross-Border 

Human Capacity for Globalzed 

Scientific Literacy และทัศนศึกษา

แหลงเรียนรู ณ สาธารณรัฐไตหวัน  

22 - 24 พ.ค. 62 นายสนธิ พลชัยยา  

นางสาวเบญจวรรณ หาญพิพัฒน 

2 ไตหวัน      

12 ศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหาร

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนท่ี 9 (e-

Government Executive 

Program : e-GEP) 

8 - 15 มิ.ย. 62 ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  1 จีน      

13 วิทยากรบรรยายในงาน 1St TIMSS 

International Conference 

(TIMSS 2019)  

25 - 27 ม.ิย. 62 ผูชวยผูอํานวยการ  

(นางสาวกุศลิน มสุิกุล) 

1 มาเลเซีย      



ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

14 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ภาวะผูนําและวางแผนกลยุทธการ

วิทยาศาสตรศึกษา (Smithsonian 

Science Leadership 

Development and Strategic 

Planning Institute)  

20 - 28 ก.ค. 62 นางสาวเขมวดี พงศานนท 1 สหรัฐอเมริกา 

15 ผูอํานวยการเดินทางไปรวมการ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร The 

23rd GLOBE Annual Meeting  

13 - 21 ก.ค. 62 ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)  

1 สหรัฐอเมริกา 

16 ผูอํานวยการเดินทางไปรวมการ

ประชุม ATPER2019 ในหัวขอ 

“Applied Research and 

Innovation for Thailand 4.0” 

และตดิตามดูแลนักเรยีนทุนของ 

สสวท.  

1 - 6 ส.ค. 62 ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)  

นางสาวนวรัตน อินทุวงศ 

นางสาวนัญรัศม วิจิตรรัฐกานต 

3 สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี 

17 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการและ

การประชุมการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ

รับทุนรัฐบาลศึกษาตอในสถาบัน 

KOSEN ประเทศญี่ปุน  

10 - 15 ก.ย. 62 นางสาวนัฏฐพร รจุิขจร  

นายวสุพล รุงธนาภิรมย  

ฝายบรหิารโครงการริเริม่พิเศษ 

2 ญี่ปุน 

18 เขารวมกิจกรรม The TFI-NUS 

STEP ENVIRONMENT CAMP 

2019  

10 - 16 ก.ย. 62 นางสาวสมรศรี กันภยั 1 สิงคโปร 

19 เขารวมการนําเสนอผลงานวิจยัใน

งาน The World Association of 

Lesson Studies (WALS) 2019 ณ 

Amsterdam ArenA Congress 

Center และมหาวิทยาลัยยเูทรช 

(Utrecht University)  

2 - 8 ก.ย. 62 นางสาวสุธิดา การีม ี 1 เนเธอรแลนด 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ Competency 

- Based Curriculum 

Development  

7 - 15 ก.ย. 62 ผช.ผอ.กุศลิน มุสิกุล  

ผูอํานวยการสํานัก  

(นายศรเทพ วรรณรตัน)  

นางฤทัย เพลงวัฒนา  

นางสาวรัชดา ยาตรา 

4 สาธารณรัฐ

เอสโตเนีย 

21 ประชุมวิชาการ The45th 

International Association for 

22 - 27 ก.ย. 62  นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันต  

นางสาวยศวดี ฐิติวร  

นางสาวกนกนันท ไสไทย  

6 เมืองบากู 

สาธารณรัฐ

อาเซอรไบจาน 



ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

Educational Assessment 

Annual Conference (IAEA2019)  

นางสาวนันทฉัตร วงศปญญา 

นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด  

นางสาวเสาวลักษณ บัวอิน 

22 ประชุมคณะกรรมการบริหารของ

ศูนยซีมีโอคเีท็ปดานคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 10  

16 - 20 ก.ย. 62 ผช.ผอ.กุศลิน มุสิกุล 1 สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

23 เขารวมประชุมคณะ

กรรมการบริหารของศูนยซีมโีอคี

เท็ปดานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10  

17 - 21 ก.ย. 62 ผูอํานวยการสํานัก  

(นางสาวสุพรรณี ชาญประเสิรฐ) 

1 สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

24 ประชุมนักเรียนและนักวิชาชีพไทย 

ภายใตช่ืองาน มิติและบทบาทใหม

ของนักเรียน และนักวิชาชีพไทยใน

อเมริกาเหนือและกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  

6 – 7 ก.ย. 62  รอง ผูอํานวยการ สสวท.  

(นายพรชัย อินทรฉาย)  

นางวราภรณ ต.วัฒนผล  

นางสาวชลิตา ธัญคปุต 

3 สหรัฐอเมริกา 

25 ประชุม PISA ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร 

19 - 26 ก.ย. 62  ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)  

นางนันทวัน สมสุข  

นายเอกรินทร อัชกุลวิสุทธ์ิ 

3 สหราชอาณาจักร 

  
ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ  จํานวน  4 ครั้ง  7 คน 

ไตรมาส 2 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ  จํานวน  5 ครั้ง  12 คน 

ไตรมาส 3 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ  จํานวน  4 ครั้ง  5 คน 

ไตรมาส 4 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ  จํานวน  12 ครั้ง 27 คน 

รวมไตรมาสท่ี 1 – 4 มีผูเขารวมประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ จํานวน 25 ครั้ง 51 

คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2562 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

1 15 - 17 พ.ย. 61 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝาย 

สควค. ณ จังหวัดลําปาง 

จํานวน 10 คน 

2 16 - 17 ธ.ค. 61 การฝกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน

ของ สสวท. ณ โรงแรมบูเลอวารด กรุงเทพฯ (ฝายการเงินและบัญชี) 

จํานวน 16 คน 

3 23 - 25 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาํเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th WUNCA)  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัต ิ

4 24 - 25 พ.ย. 61 และ  

1 - 2 ธ.ค. 61 

อบรมหลักสูตร CompTIA Cloud+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุร ี

นายถนิม ทิพยผอง 

5 23 - 25 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาํเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th WUNCA) ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัต ิ

6 24 - 25 ม.ค. 62 เขารวมการประชุมวิชาการ หัวขอ EF ทักษะสมองข้ันสูงทางรอดของ

เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด

นครปฐม 

นางสาวณญาดา ณ นคร 

7 23 - 25 ม.ค. 62 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง ณ โรงแรมริชมอนด ถนนรตันาธิเบศร 

จังหวัดนนทบุรี (นางสาวนพภสัสรณ ธีระชาติ) 

นางสาวนพภัสสรณ ธีระชาต ิ

8 31 ม.ค. 62 สัมมนา “Thailand Knowledge Management Network Forum 

2019” 

นางสาวสิรมิดี นาคสังข 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

9 4 - 8 ก.พ. 62 อบรมครเูชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรข้ันกลาง ประจําป 2562 นางสาวลักษมี เปรมชัยพร 

นางสาวกฤษลดา ชูสินคณุาวุฒิ 

10 14 ก.พ. 62 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานรัฐ รุนท่ี 6 กรมบัญชีกลาง 

นายพชร เทียมธารา  

นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

11 14 - 15 ก.พ. 62 อบรมหลักสูตรกลยุทธเชิงปฏิบัติการในการทําสญัญา การบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจางทําของ งานจางกอสราง งาน

จางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและงานจางควบคุมงานกอสรางอยางมี

ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

นายอวยชัย นีละกาญจน 

12 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 เขารวมกิจกรรมทดสอบภาคสนาม หลักสตูรวิทันตสาสมาธิ ณ ดอยอิน

ทนนท จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 

13 28 ก.พ. - 2 ม.ีค. 62 อบรมหลักสูตร "บทบาทหนาท่ีผูตรวจสอบภายในยุคใหม" ณ โรงแรม

บางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

14 4 มี.ค. - 12 ม.ิย. 62 โครงการฝกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุนท่ี ณ โรงแรมพัก

พิง อิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศวาน นนทบุรี 

นายชวัตร แสงเพชรออน 

15 13 มี.ค. 62 เขารวมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fairs ของ

สํานักงาน ก.พ. ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 

นางวราภรณ ต.วัฒนผล 

นางสาวเสาวนีย ศิร ิ

นางสาววิวาภรณ สดุแสวง 



ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

นายคมพิเนต อูเจริญ 

นางทวินันท แสงขัติยะ 

นายยศพงษ ทิพยเท่ียงแท 

นายจักรพรรดิ์ สุวรรณกูฎ 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง 

16 14 - 15 ม.ีค. 62 อบรมหลักสูตร Leadership Development ธรรมศาสตร นางวราภรณ ต.วัฒนผล 

นางสาวคงนิตา เคยนิยม 

17 18 - 20 ม.ีค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evaluation of Museum Exhibits and 

Science Outreach ณ หองประชุมไอนสไตน อวพช. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกฤษชนก อูวิเชียร 

 

18 20 - 22 ม.ีค. 62 อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูอนาคตเพ่ือรองรบัประทศไทย 4.0 

ซึ่งจัดโดยกองทุนสวัสดิการสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน โฮเทล กรุงเทพฯ 

นางนิรมล สุวรรณละออง 

นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย 

19 25 - 26 มี.ค. 62 อบรมหลักสูตร "ติดอาวุธมนุษย PR เสริมพลังการสื่อสารองคกร" ณ 

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต 

20 9 มี.ค. - 30 ก.ย. 62 อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 6 (ก.พ.ร. 1 รุนท่ี 6) ณ สํานักงาน 

ก.พ.ร. 

ผูอํานวยการสํานัก  

นายพรเทพ วรรณรตัน 

21 2 เม.ย. 62 สัมมนา "การประชาสัมพันธ 4.0 : การเปลีย่นแปลงเพ่ือขานรับยุค

ดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนแวช่ัน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล 

22 8 - 10 เม.ย. 62 เขารวมสังเกตการณโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ดานดาราศาสตร

ข้ันตน ประจําป 2562 ณ จังหวัดสงขลา 

นางสาวจีรนันท เพชรแกว 

นางสาวกมลลักษณ ถนัดกิจ 

23 18 เม.ย. -  

15 ส.ค. 62 

อบรมหลักสูตร "นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนท่ี 9 

(e-Government Executive Program: e-GEP)" 

ผช.ผอ.และ รก.ผอ.สํานัก. 

ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 

24 13 - 17 พ.ค. 62 เขารวมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย 

นางสาวทรายทิพย อ้ึงสมรรถโกษา 

25 15 - 17 พ.ค. 62 เขารวมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลยั

บูรพา ชลบุร ี

นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 

26 2 - 3 พ.ค. 62 อบรมหลักสูตรกลยุทธเชิงปฏิบัติการในการทําสญัญา การบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจางทําของ งานจางกอสราง งาน

จางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและงานจางควบคุมงานกอสรางอยางมี

ประสิทธิภาพ รุนท่ี 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

นายสายชล เส็งหนองแบน 

27 16 พ.ค. 62 เขารวมกิจกรรม ฟงสรางสุข ท่ี สสส. นางนิรมล สุวรรณละออง 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง 

28 25 พ.ค. 62 ฝกอบรมหลักสตูร “Agile Show & Share 2019 New Way of 

Flexible & Smart Working”  

ณ หองสโรชา ช้ัน 3 สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง 



ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

29 13 - 14 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางสรรควีดิทัศนเพ่ือการเรียนรู  

ณ สถาบันนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัด

นครปฐม 

นายศิริพล วุนพันธ 

นายยุทธนันต หาญณรงค  

นางสาวกัญญารัตน เพ็ชรตะก่ัว 

นายเทอด พิธิยานุวัฒน  

นางสาวฐิติรตัน มากุล 

30 21 - 24 พ.ค. 62 อบรม Network for Astronomy School Education Workshop 

2019 โรงแรมกรีนเลครีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

นายนิทัศน ลิ้มผองใส 

นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ ์

31 16 พ.ค. - 5 ก.ย. 62 อบรมหลักสูตรการสรางกระบวนการเปลีย่นผานองคกรสูรัฐบาลดิจทัิล 

ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร 

นายธีรพัฒน เวชชประสิทธ์ิ 

32 28 - 29 พ.ค. 62 ศึกษาดูงาน ณ KASIKORN Business - Technology Group (KBTG) 

และกิจกรรมการศึกษา  

ณ ทินิดี โฮเตล็ แอท บางกอก กอลฟคลับ จังหวัดปทุมธานี ในการอบรม

หลักสตูรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล 

นายธีรพัฒน เวชชประสิทธ์ิ 

33 5 - 7 มิ.ย. 62 ประชุมวิชาการฟสิกสระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 14 ประจําป 2562  

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

นายกวิน เช่ือมกลาง  

นางสาวจําเริญตา ปริญญาธารมาศ 

34 8 - 9 มิ.ย. 62 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางการแกไขปญหาการวาง

แผนการจดัซื้อจัดจางและการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจาย" ณ โรงแรม

ไมดา งามวงศวาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

นายสุรกฤษฏิ์ ทวีพัฒนปรีชา 

35 12 มิ.ย. 62 อบรมเรื่อง Digital Transformation ณ True Digital Park 

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุจติรา นาวัน 

36 20 มิ.ย. – ก.ย. 62 การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) 

รุนท่ี 2 ณ สํานักงบประมาณและสถานท่ีเอกชน 

นางสมนึก ทิศหลา 

37 22 - 23 มิ.ย. 62 เขารวมสังเกตการณการประชุมวิชาการดาราศาสตรแหงประเทศไทย 

(สําหรับเยาวชน) ครั้งท่ี 6  

ณ โรงแรมคุมภูคํา และอุทยานดาราศาสตรสิรินทร สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน 

38 2-30/06/2562 

เฉพาะวันอาทิตย 

เขารวมอบรมประกาศนียบัตรช้ันสูงวาดวยกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ณ หองบรรยายพีพัฒนศักดิ์ ช้ัน 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนพภัสสรณ ธีระชาต ิ

39 20 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการสื่อสารขามสายงาน เทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน : Cross-Functional Communication Strategies for 

Workplace Effectiveness ณ โรงแรมแลนดมารค 

นางสาวมาเรียม งามขํา 

40 26 มิ.ย. 62 อบรมเรื่อง Visual Thinking เทคนิคคิดเปนภาพบันทึกเปนระบบ  

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

นางสาวชวนพิศ มาศแสวง 

41 

 

4 - 5 ก.ค. 62 อบรมหลักสูตรกลยุทธเชิงปฏิบัติการในการทําสญัญา การบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจางทําของ งานจางกอสราง งาน

จางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและงานจางควบคุมงานกอสรางอยางมี

ประสิทธิภาพ รุนท่ี 4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

นายกุญวิสฏิฐ ตุลเตมยี 



ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

42 6 - 12 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อบรมหลักสูตรการสราง

กระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรฐับาลดิจิทัล 

นายธีรพัฒน เวชชประสิทธ์ิ 

43 16 - 17 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Best Practices in Protecting Your 

Online Reputation, Fighting Fake News and Content Strategy 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต 

44 26 ก.ค. 62 อบรมหลักสูตรการคดิอยางรอบดานและสรางสรรคในการทํางาน : 

Comprehensive & Creative Thinking @ Work รุนท่ี 10 ณ โรงแรม

แลนดมารค กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอรุณี รุงเรือง 

45 23 - 24 ก.ค. 62 อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ

สูมาตรฐานสากล ณ โรงแรมปรินซพาเลช มหานคร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวธิดารตัน ศรีพรหม 

46 19 ก.ค. 62 อบรมหลักสูตร เลขานุการผูชวยผูบริหารยคุ 4.0  

ณ Arize Hotal สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร 

นางเชาวรัตน ทวีวิวัฒนสกุล 

47 19 ก.ค. 62 อบรมหลักสูตรพนักงานธุรการมือโปรท่ีองคกรอยากได เจานายพอใจ : 

Super Admin 2019 ณ โรงแรมแกรนดสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

นางสาวธนัชญา ฮงทอง 

48 9 - 12 ก.ค. 62 เขารวมโครงการจดัอบรมเตรียมตวักอนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ รุน

ท่ี 8 ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

นายกานต พันเพ่ิมสิน 

49 18 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตรการสอนเขียนหนังสือ : Content E Book รุนท่ี 6 

ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอรุณี รุงเรือง 

50 2 ส.ค. 62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนยนวัตกรรมและการเรยีนรู CSIC และ 

OpenLab ณ บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

ณ อาคาร G Tower กรุงเทพฯ 

ผช.ผอ.  

ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  

และ ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

51 3 - 4 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจดัทํางบประมาณ การรายงาน

ติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร บางพลดั กรุงเทพมหานคร 

นางประภาพร อุทัยแพน 

52 26 - 27 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง : Change & 

Transformation Management รุนท่ี 7 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร 

นายอธิป ฉายากุล 

53 21 - 22 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตร Understanding Data Science : From Theory To 

Lab ณ โรงแรมGrande Mercure Fortune กรุงเทพมหานคร 

นายรชต ทรงอยู 

54 7 - 8 ส.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลทุตยิภูมเิพ่ือออกแบบ

นโยบายการศึกษา : จากฐานขอมลูถึงการออกแบบนโยบาย 

ณ ตึกคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา

พระจันทร กรุงเทพมหานคร 

นายศราวุฒิ รตันประยูร 

นางเกตุวดี จังวัฒนกุล  

นางสุชาดา ปทมวิภาต  

นางพัชรินทร อารมณสาวะ 

นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา  

นายอิทธิพงษ โลกุตรพล 

นางสาวนัญรัศม วิจิตรรัฐกานต 

55 27 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตรจิตวิทยาจูงใจเพ่ือผลงานท่ีดี : Motivate Employees 

Through Performance ณ โรงแรมบูเลอวารด กรุงเทพมหานคร 

นางขาวขวัญ จันทรางศุ 



ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

56 4 ส.ค. - 27 ต.ค. 62 เรียนภาษาอังกฤษสําหรับองคกร Business English Course 

ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล 

57 24 ก.ย. 62 อบรมหลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมดวยทักษะการบริหารและการ

จัดการคน : People management for Performance รุนท่ี 

ณ โรงแรม เดอะ แลนดมารค กรุงเทพมหานคร 

นางนุจรินทร ศรีเจริญ 

58 16 ก.ย. 62 อบรมหลักสูตรเทคนิคการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวรัชดา คํารักษ 

 

 ไตรมาส 1 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก จํานวน  4  ครั้ง  28  คน 

 ไตรมาส 2 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  จํานวน 16  ครั้ง 29  คน 

 ไตรมาส 3 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  จํานวน 20  ครั้ง 30  คน 

 ไตรมาส 4 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก  จํานวน 18  ครั้ง 24  คน 

ไตรมาส 1 – 4 มีการสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก กวา 58 ครั้ง  รวมจํานวน 111 คน 

 

4.7 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

1 27 พ.ค. 62 อบรมหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยี G-Suite 24 

2 11 ม.ิย. 62 อบรมหลักสูตร เทคนิคการสรางและบรหิารเครือขาย 37 

3 1 - 2 ส.ค. 62 อบรมหลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ 39 

 

 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไตรมาส 1 - 4 มี

การจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 100 คน 

 

4.8 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP / IT / ICT 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

1 4 - 5 มี.ค. 62  การสรางสื่อสิ่งพิมพดวย InDesign 40 

2 9 เม.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดเกมมิฟเคช่ัน 35 

  การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP / IT / ICT มีการจัด

ฝกอบรม 2 ครั้ง จํานวน 75 คน 

 

  



การพัฒนาเสริมอ่ืนๆ 

  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจบุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาโดยยึด

สมรรถนะดานตางๆ เปนหลักแลว ยังจัดใหมีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ โดยเปนการพัฒนาเพ่ือจรรโลงจิตใจ 

พัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาท่ีชวยสรางความสัมพันธในการ

ทํางานอันดีระหวางกัน ประกอบดวย 

กิจกรรมการพัฒนาเสริม 
จํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานไตรมาสท่ี 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

- กิจกรรมบริจาคโลหติ ตุลาคม  

- กิจกรรมบริจาคโลหติ พฤศจิกายน  

- กิจกรรมบริจาคโลหติ ธันวาคม  

(นับซํ้า) 

8 

7 

10 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานไตรมาสท่ี 2 มกราคม - มีนาคม 2562 

- กิจกรรมบริจาคโลหติ มกราคม  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต กุมภาพันธ  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต มีนาคม  

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําสบูลางหนา” ในวันพุธท่ี 13 

กุมภาพันธ 2562  

- กิจกรรมเขาวัดวันธรรมสวนะ เดือนมกราคม วัดสุวรรณคีรี 

- กิจกรรมเขาวัดวันธรรมสวนะ เดือนกุมภาพันธ วัดบางบําหรุ  

- กิจกรรมเขาวัดวันธรรมสวนะ เดือนมีนาคม วัดนิมมานรดี 

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ในวันท่ี 1 - 3 มีนาคม 2562 

จํานวน 1 ครั้ง ณ ศูนยปฏิบัติธรรมบานลีลาไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

5 

13 

7 

55 

 

 

39 

 

22 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานไตรมาสท่ี 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 

- กิจกรรมบริจาคโลหติ เมษายน  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต พฤษภาคม  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต มิถุนายน  

- กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ซึมเศรา: เขาใจเขา เขาใจเรา เขาใจได”  

 

7 

8 

11 

86 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานไตรมาสท่ี 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562 

- กิจกรรมบริจาคโลหติ กรกฎาคม 2562  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต สิงหาคม 2562  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต กันยายน 2562  

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู ฝกทํานําไปใช ขนมไทยโบราณ  

- กิจกรรมศึกษาดูงาน"การออมเงินและการลงทุน"  

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะกับการทํางาน  

- กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ในวันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 

2562 จํานวน 1 ครั้ง ณ ศูนยปฏิบัติธรรมบานลีลาไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

5 

5 

3 

43 

40 

40 

29 

 



การพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ นั้น 

 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 3 ครั้ง   รวมจํานวน 25 คน 

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 8 ครั้ง   รวมจํานวน 141 คน 

 ไตรมาส 3 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 4 ครั้ง   รวมจํานวน 112 คน 

 ไตรมาส 4 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 7 ครั้ง   รวมจํานวน 165 คน  

ซ่ึงในไตรมาส 1 – 4 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ รวมท้ังหมด 22 ครั้ง รวมจํานวน 443 คน 

  



5.งานริเร่ิมและพฒันานวัตกรรมการทํางาน   

 

 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงาน ตลอด

ระยะเวลาของตั้งแตปงบประมาณ 2562 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดนําเทคโนโลยีตางๆ 

นํามาใชในการทํางานเพ่ือชวยในเรื่องของกระบวนการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและแปลก

ใหม อีกท้ังมี Website: hrod.ipst.ac.th เปนชองทางในการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกขององคกรเพ่ือให 

สสวท. เปนท่ีรูจักอีกท้ังเพ่ือชวยใหพนักงานภายในองคกร สามารถทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนแกตนเอง ท้ังใน

เรื่อง สวัสดิการ สิทธิตางๆ ท่ีจะไดรับ เปนตน 

5.1 งานประชาสัมพันธภายใน 
 1. แนะนําพนักงานใหมประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 7 คน 

  - กลุมบริหาร  จํานวน  1 คน 

  - กลุมวิชาการ   จํานวน  4 คน  

  - กลุมอํานวยการ  จํานวน  2 คน          
      
2. แสดงความยินดีพนักงานเลื่อนตําแหนงประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 13 คน 

 - กลุมวิชาการ  จํานวน 8 คน 

 - กลุมอํานวยการ  จํานวน  5 คน 

 
 

  



3. โปสเตอรประชาสัมพันธ และใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงาน ใน

ปงบประมาณ 2562 

 
 

      
 

      
 

 

   
 

 



4. การสื่อสารและใหขอมูลตางๆ กับพนักงานผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

4.1 LINE@ ในชื่อบัญชี @hrodipst มียอดผูติดตาม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 302 

คน และในปงบประมาณ 2563 จะมีการปรับรูปแบบการใหบริการโดยเ พ่ิม 

Rich Menu เพ่ืออํานวยความสะดวกใหพนักงานในการเขาถึงบริการของฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกรไดรวดเร็วข้ึน 

   
 

 

4.2 “เต็มใจถามตอบ” ประจําทุกวันพุธ จํานวน 12 เรื่อง ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สสวท. ระเบียบกองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
 

      
 

      
 



5.2 งานประชาสัมพันธภายนอก 

1. ประกาศรับสมัครงาน 

      
 

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

ขอมูลการใชงานเว็บไซต ตั้งแตเดือนตุลาคม 61 – กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

• เนื้อหาท่ีมีการเขาใชงานมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มี 5 ลําดับสูงสุด 

ดังนี้  

1. หนาแรกเว็บไซต 

2. แบบฟอรม 

3. แนะนําพนักงานใหม 

4. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ 

5. สัมมนาบุคลากรประจําป 2562 

 

 

 

  

เขา้ชมเวบ็ไซต ์11,176 คร ัง้ การเปิดดู 30,326 คร ัง้ 



6.งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 
 

    6.1 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 
  ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพ

ขององคกรและผลงานของพนักงาน ดวยตระหนักถึงความสําคัญนี้ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจึงได

ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความผูกพันโดยผานรูปแบบการจัดท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพนักงาน

แตละกลุม แตละชวงวัย โดยในปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) มีกิจกรรม ดังนี้  
   

ท่ี กิจกรรม วันเวลา 
จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1 We Care Your Voice  ต.ค. 61 16 

2 We Care Your Voice  พ.ย. 61 35 

3 We Care Your Voice  ธ.ค. 61 13 

4 We Care Your Voice ม.ค. 62 18 

5 We Care Your Voice  ก.พ. 62 25 

6 We Care Your Voice  มี.ค. 62 10 

7 We Care Your Voice เม.ย. 62 21 

8 We Care Your Voice ก.ค. 62 15 

9 WE LOVE IPST สงเรื่องเลา (Storytelling) 

เราอยากเลาเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.” 

7 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 15 

10 ตลาดนัดความสุข ครั้งท่ี 6 GIVE&TAKE ปท่ี 2  29 มี.ค. 62 173 

11 กิจกรรมเสริมสรางความผูกพันบนรถบัส 8 คัน 

งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2562   

5 – 7 ก.ย. 62 390 

12 กิจกรรม ปริศนาฟาแลบ ADVANCE 

งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2562   

9 – 11 ก.ย. 62 81 

รวมจํานวนผูเขากิจกรรม 812 

 

 



   
 

   
 

    6.2 พัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ PMQA 
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เพ่ือให

สอดคลองและตอบสนองโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA  

ในยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ ใหแกคณะทํางาน 

จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4, 6, 23 กุมภาพันธ 2562 เปนการวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการ ตาม

เกณฑ PMQA 4.0 และวิเคราะหระบบงานและการคัดเลือกตัววัดผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7)  

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 11, 16, 27 มีนาคม 2562  เปนการประเมินสถานะองคการเทียบกับเกณฑ 

PMQA 4.0 (หมวด 1 - หมวด 6) และจัดทําแผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA  (Action 

Plan) ในเรื่องท่ีสําคัญ  

 ครั้งท่ี 3 ซ่ึงเปนครั้งสุดทาย จัดในไตรมาส 4 เม่ือวันท่ี 2, 5 และ 6 กรกฎาคม 2562 เปนการ

นําเสนอแผนพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงคุณภาพ เพ่ือใหท่ีปรึกษาใหขอคิดเห็นและขอเสนอ เพ่ือ

ปรับปรุงแผนฯ และนําไปดําเนินการตอไป 

 

  



6.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  

ท่ี กิจกรรม วันเวลา 
จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1 ศึกษาดูงาน “เรียนรู วิถีพอเพียง” ณ ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ และศูนยศิลปาชีพบาง

ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7 ธ.ค. 61 30 

2 เชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําสบูลาง

หนา 

13 ก.พ. 62 55 

3 เชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช :ขนมไทยโบราณ 

(ขนมเรไร ขนมละอองฟา) 

14 ส.ค. 62 41 

4 กิจกรรมการศึกษาดูงาน การออมเงินและการลงทุน 20 ส.ค. 62 40 

5 เชิงปฏิบัติการ “ศิลปะกับการทํางาน” 17 ก.ย. 62 40 

รวมจํานวนผูเขากิจกรรม 206 

 

   
 

   
 

   
 

   



6.4 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

  การจัดการความรู หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมี

อยูซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง

ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิ

ภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.) 

ท่ี กิจกรรม วันเวลา 

1 จัดประชุมสรุปองคความรูสํานักบริหารและสํานักพัฒนาองคกร 22 ก.พ. 62 

2 กิจกรรมเมนูความรู ต.ค. 61 – ก.ย. 62  

3 เสวนา “Lunch Talk #1: การพัฒนาครู รูปแบบ Online” 26 มี.ค. 62 

4 เสวนา “Lunch Talk #2: Effective Teacher Development” 25 ก.ค. 62 

 

   
 

   
 

   
 

 

 

 



6.5 สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม CSR 

  งานพัฒนาองคกรเปนงานท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมท่ีจะมีผลตอความกาวหนาขององคกร

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility: CSR) สรางจิตสํานึกท่ีดีตลอดจนชวยให

เกิดความสัมพันธอันดีของบุคลากรดวยตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญดังกลาว 

ท่ี กิจกรรม วันเวลา 

1 รวมพิธีเททองหลอพระพุทธชัยม่ิงมงคลและทําบุญงานจุลกฐิน ปท่ี 3 ณ 

วัดหนองออ ต.ปาซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย 

17 - 18 พ.ย. 61 

2 สํารวจสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรม ช. ชาง สรางโปง กุยบุร ี 23 มี.ค. 62 

3 ช. ชาง สรางโปง กุยบุรี ณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

24 - 25 พ.ค. 62 

4 ติดตามผลเก็บขอมูลเก่ียวกับการใชหองแหงการเรียนรู 

- โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนบานเขานกยูง จังหวัดพิจิตร 

-  

 

   
 

   
 

 
 

  



6.6 กิจกรรมท่ีจัดรวมกับทางสโมสร สสวท. 
 วัตถุประสงคท่ีจัดงานดังกลาวนี้เพ่ือ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีนิยม วัฒนธรรม  และ

นันทนาการของผูปฏิบัติงานเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานภายในองคกรของ สสวท.  
ท่ี กิจกรรม วันเวลา 

1 สงทายปเกา 2561 ตอนรับปใหม 2562/ Kick-Off งานรณรงคลดการใช

พลาสติก 

26 ธ.ค. 2561   

2 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต “รอยใจนอง คลองใจพ่ี ดวยรักนี้ ท่ีผูกพัน”

ประจาํป 2562 

27 ก.ย. 2562 

 

     
 

   
 

6.7 กิจกรรมพัฒนาดานอื่นๆ 

 กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

   
 

เพ่ือใหบุคลากร สสวท. รวมทําความดีเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน

เพ่ือสังคมสวนรวม โดยในปงบประมาณ 2562 มีผูบริจาคโลหิตจํานวนท้ังหมด 89 คน 



 
 

 ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร   

ปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย 3 รหัสกิจกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 62) ดังนี้ 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย ณ 

ปจจุบัน(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

105210100 โค ร งก า รย อ ย  1  ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพบุคลากรและเสริมสราง

ความผูกพัน 

100% 12,705,000 12,460,432.32 98.07 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม

เปาหมายของระบบสมรรถนะของบุคลากรและ

เปาหมายนโยบาย 

50% 12,313,000 

 

12,172,563.32 98.85 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร 

สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

50% 392,000 287,869 73.43 

รหัส

กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย ณ 

ปจจุบัน (บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270100 งบบุคลากร 100% 264,100,000 263,834,945.72 99.89 

กิจกรรมท่ี 1 เงินเดือนพนักงาน 20% 214,000,000 212,960,108.71 80.63 

กิจกรรมท่ี 2 คาจางลูกจางชั่วคราว 10% 252,000 252,000 100 

กิจกรรมท่ี 3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห 20% 23,540,000 24,656,897.76 104.74 

กิจกรรมท่ี 4 เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง 20% 11,350,000 11,635,555.92 102.51 

กิจกรรมท่ี 5 คาตอบแทนสําหรับผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน 15% 108,000 39,612 36.67 

กิจกรรมท่ี 6 คาชดเชย 15% 14,850,000 14,290,771.33 96.23 

7. ภาพรวมการปฏิบัติงานและงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270300 การดําเนินงานของฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกร 

100% 40,910,600.00 40,016,132.41 97.81 

  

กิจกรรมท่ี 1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล /ตรวจสุขภาพ  10% 10,000,000 10,930,610.45 109.31 

กิจกรรมท่ี 2 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพ

พนักงานท่ีเกษียณอาย ุ

5% 1,000,000 894,126.35 89.41 

กิจกรรมท่ี 3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  5% 500,000 602,338.50 120.47 

กิจกรรมท่ี 4 คาตอบแทนบุคคลภายนอก 10% 25,600,000 24,996,407.88 97.64 

กิจกรรมท่ี 5 การดําเนินงานดานบุคลากร 10% 211,200 248,463.30 117.64 

กิจกรรมท่ี 6 การคัดเลือก สรรหา วาจาง 10% 28,000 13,540.00 48.36 

กิจกรรมท่ี 7 การดําเนินงานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 10% 136,000 122,886.00 90.36 

กิจกรรมท่ี 8 สวัสดิการอ่ืนๆ (นํ้าดืม่/ยาและเวชภณัฑหอง

พยาบาล) 

10% 120,000 119,489.02 99.57 

กิจกรรมท่ี 9 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. 20% 3,040,000 1,827,773.24 60.12 

กิจกรรมท่ี 10 การจัดงานวันสถาปนา 47 ป สสวท. 10% 275,400 260,497.67 94.59 



8.การประชุมและติดตามงานเพื่อการพัฒนางานฝายฯ 
 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดใหทุกวันมีการประชุมหารือในประเด็นท่ีเปนงานสําคัญ เรงดวน หรืองานท่ีตองรับทราบและแกไขรวมกัน  

เพ่ือใหสามารถติดตามงานไดอยางสมํ่าเสมอ และทํางานไดรวดเร็วข้ึน       

  นอกเหนือจากนี้ไดมีการจัดการงานและมอบหมายงานใหบุคลากรภายในฝายรับผิดชอบเปนหัวหนา

โครงการ รวมกับทีมภายในฝาย โดยมีงานท่ีเปนงานยุทธศาสตรและเรงดวนสําคัญท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 

ท่ี งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวน 

1 ปรับปรุงระเบยีบขอบังคับ (ระบบการประเมิน) 

2 วิเคราะหอัตรากําลัง 

3 JD PA PI 

4 ปรับปรุงระเบยีบขอบังคับ (สวัสดิการ) 

5 งานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

6 งานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

7 คูมือการปฏิบัติงาน 

8 ระบบ e-HR (การติดตาม แกไขกอนหมดสัญญาแรก) 

9 PMQA 

10 ระบบ e-HR (HRD) 

11 การจัดการความรู (KM) 

12 รายงานไตรมาสและประจําป 

13 Website การสื่อสาร และประชาสัมพันธ 

14 การ Up date ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ 

15 Career Path /Career Development 

16 Training Road Map/Training Need Survey 

17 การสํารวจความพึงพอใจสํานักฯ 

18 การวิเคราะหผล Happinometor 

19 การปรับปรุงสวัสดิการ และความรวมมือ สสส. 

20 งานวิเคราะหผลดานสุขภาพเพ่ือจัดกิจกรรม 

21 Clip VDO การสื่อสารตางๆ 

22 การจัดระบบแฟมในฝายท้ังหมด 

23 การปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 



งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวนปงบประมาณ 2562 (ติดตามผูท่ีเปนหัวหนาProject) 

ท่ี งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวน ผูรับผิดชอบ (สีฟา คือ หัวหนา Project บางงานมีมากกวา 1 คน ) 

    นิรมล ชนิกานต สุวิมล บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พรหทัย พัทนดนัย อัญทิวา 

1 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (ระบบการประเมิน)            
2 วิเคราะหอัตรากําลัง            
3 JD PA PI     

 
      

4 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (สวัสดิการ)  
  

        
5 งานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล            
6 งานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร    

 
       

7 คูมือการปฏิบตัิงาน            
8 ระบบ e-HR (การติดตาม แกไขกอนหมดสัญญาแรก)            
9 PMQA            
10 ระบบ e-HR (HRD) ทุน        ทุน 

 
 

11 การจัดการความรู (KM) 

  
 

 

  
  

  
 12 รายงานไตรมาสและประจําป  

           13 Website การสื่อสาร และประชาสมัพันธ 

       
 

   14 การ Up date ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของ 

     

    
 

 
15 Career Path /Career Development    

   

  
   16 Training Road Map/Training Need Survey  

     

  
   17 การสํารวจความพึงพอใจสาํนักฯ 

        
 

  18 การวิเคราะหผล Happinometor  

      
 

    19 การปรับปรุงสวสัดิการ และความรวมมือ สสส. 

   

   
   

 
 20 งานวิเคราะหผลดานสุขภาพเพ่ือจัดกิจกรรม     

   
 

      21 Clip VDO การสื่อสารตางๆ 

      

  
   22 การจัดระบบแฟมในฝายทั้งหมด 

       
 

  
 

23 การปฐมนิเทศผูปฏบิัตงิานใหม 

   
 

 

      



9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

 นอกเหนือจากการเขารวมการพัฒนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการและพนักงานในฝายทุก

คนไดมีโอกาสเขารวม นั้น  ฝายฯยังไดสงพนักงานเขารวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกตามหัวขอหรือหลักสูตรท่ีเปน

ประโยชนตองานหรือท่ีพนักงานมีความสนใจ ในปงบประมาณ 2562  ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล Superb Supervisor 18 ธ.ค. 2561  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

กฎหมายปกครองสําหรับผูบริหาร  4 – 14 มิ.ย. 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครอง 

2 นางนิรมล สุวรรณละออง เตรียมความพรอมสูอนาคตเพ่ือ

รองรับประทศไทย 4.0    

20 มี.ค - 22 มี.ค.2562 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

3 นางสุวิมล พีรทรัพย บริหารผลงานของพนักงานอยางไร 

ใหไดงานและไดใจ (Performance 

Management System :PMS) 

14 –15 ธค. 2561  

 

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร 

4 นางสาวสิริมดี นาคสังข เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 17 –19 ธค. 2561  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5 นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม ครบเครื่องสราง Infographic 

Media & Presentation ดวย 

Power point อยางมืออาชีพ 

17 –18 ธค. 2561  บ.ซิตี้ฮับส คอรปอเรชั่น จํากัด 

6 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา Advance Microsoft Excel 

2013/2016 Function and 

Database 

19 -21 ธค. 2561  สถาบันวิทยาการ สวทช. 

7 นส.อัญทิวา ไสตะภาพ การบริหารเอกสารและจัดเก็บ

เอกสาร เพ่ือการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

16 พย. 2561  หางหุนสวนจํากัดโมติวา  

8 นางนิรมล สุวรรณละออง 

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง 

กิจกรรมฟงสรางสุข    16 พ.ค. 2562  ธนาคารจิตอาสา สสส. 

9 นางฐิตาภา ขําเลิศ 

นางสาวสิริมดี นาคสังข 

นายพัทนดนัย จินตนคร

ชัยศรี 

 

กิจกรรมฟงสรางสุข     22 เมย. 2562 

 

 

ธนาคารจิตอาสา สสส. 



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

10 นางสาวสิริมดี นาคสังข 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

นายพัทนดนัย จินตนคร

ชัยศรี 

สั ม ม น า “ Thailand Knowledge 

Management Network Forum 

2019” 

 

31 ม.ค. 2562 TRIS 

11 นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง เขารวมกิจกรรม Open Heart 

Open Home : Careers Fairs  

13 มี.ค. 2562 สํานักงาน ก.พ. 

12 นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง 

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม 

รวมงาน Agile Show & Share 

2019 New Way of Flexible & 

Smart Working 

25 พ.ค. 2562 PMAT 

13 นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม Infographics : What & How? 

(ออนไลน) 

1 ก.ย. -31 ต.ค. 2561

  

CHULA MOOC 

HRM From Theories to 

Practices(ออนไลน) 

5 พ.ย. -31 ธ.ค. 2561

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 

 จากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะหถึงปจจัยตางๆท่ีเกิด

ข้ินจากการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

ดานการทํางานเชิงรุก และดานระบบการดําเนินงาน 

1.  ดานภาพรวมอัตรากําลังของ สสวท.  

     ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะหภาพรวมอัตรากําลังของสสวท.ในปจจุบันและพบวาอัตรากําลัง 

     ของ สสวท. ใกลเต็มกรอบท่ีไดรับจัดสรรแลว เห็นควรมีการทบทวนในระดับนโยบาย ในการจัดสรรอัตรากําลังของ 

     แตละหนวยงาน  ตลอดจนเพ่ือการวางแผนดานการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน   

     การหมุนเวียน การโยกยายภายในองคกร  

2.  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     ทบทวนการปฏิบัติงานในทุกสวนงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังในสวนข้ันตอนการดําเนินการ การใหบริการ 

     เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหผูบริหารและพนักงานท่ีมารับบริการไดรับความสะดวก คลองตัวเพ่ิมมากข้ึน  

3.  ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

     เพ่ือใหตอบสนองยุทธศาสตร สสวท.และรองรับกับแผนการปฏิบัติการเชิงกลุยทธ ฝายทรัพยากรบุคคลฯพิจารณา   

     เห็นควรปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหดําเนินการในเชิงรุกมากข้ึน โดยปรับรูปแบบ 

     การพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการในระดับนโยบายขององคกร  และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความ 

     เชี่ยวชาญของบุคลากร  

4.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการทํางาน   

     การนําระบบ e-hr เขามาใชในการบริหารและจัดการงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแตปงบประมาณ 2561 ไดชวยลด 

     ข้ันตอนในการดําเนินการ ซ่ึงเม่ือไดใชงานมาระยะหนึ่งแลว ควรท่ีจะมีการทบทวนและเพ่ิมเติมในระบบตางๆใหมี 

     ความสมบูรณมากข้ึน ตรงกับความตองการของผูใชงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหมเพ่ือการพัฒนางานดานการ 

     บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ  

5.  ดานระเบียบและแนวปฏิบัติ 

     สสวท. มีขอบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงในระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

     ของปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา มีหลายประเด็นท่ีเห็นควรไดรับการทบทวน หารือ ปรับแกไข หรือสรางความเขาใจ 

     ใหกับผูบริหารและพนักงานไดรับทราบ เพ่ือใหปฏิบัติตรงกัน  

 

 

 

 



ดานการพัฒนาบุคลากรภายในฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

1. พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในงานทางดานทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแตละงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหบุคลากร 

    ภายในฝายทุกคนสามารถทํางานเชิงรุก เชิงวิเคราะห และงานใหมๆดานทรัพยากรบุคคลท่ีตนเองรับผิดชอบได  

    ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานภายในฝายทุกคนตองสามารถพัฒนางานของตนเองท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และสรางนวัตกรรม 

     ใหมๆในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

2.  ทบทวนภาระหนาท่ีของผูปฏิบัติงานภายในฝาย ออกแบบและจัดแบงสวนงานภายในใหม เพ่ือรองรับกับการปฏิบัติงาน 

     เชิงรุก โดยปรับและหมุนเวียนงานท่ีรับผิดชอบ  ใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปนรูปธรรม และระบุ 

     เปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 

3.  พัฒนาการทํางานเปนทีมของบุคลากรภายในฝายฯ โดยใหเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ใหมีการ 

     ประสานงานกันดวยความเขาใจ เอ้ืออาทร ทํางานชวยเหลือกัน สามารถทํางานแทนกันได ตลอดจนสงเสริมการ 

     ทํางานท่ีเสียสละตนเองเพ่ือสวนรวม 
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