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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพั ฒนาองค์กร

คํานํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
พิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ สสวท. ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยครอบคลุม โครงการ
และกิจกรรมที่สําคัญทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งทางดานวิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ
ตลอดจนคุณ ลักษณะที่ เอื้ อตอการปฏิ บั ติ งาน โดยเนน เฉพาะในสวนที่ สสวท. เป น ผูดําเนิน การใหกับ
บุคลากรและหนวยงาน ทั้งนี้ไมรวมในสวนที่หนวยงานเปนผูริเริ่มดําเนินการตามความตองการของแตละ
หนวยงาน
โครงการที่ จัดทําขึ้นนี้ ไดพิจารณาใหเปน ไปตามกรอบของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ
โดยตอบสนองกับ ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับ หนวยงานที่
เกี่ยวของเพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทัน สมัย โครงการยอย 22.1 การพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากร ให มีความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ และขอมูลสนับสนุนอื่นๆ ประกอบการวางแผน
และดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร โดยไดเชื่อมโยงกับนโยบาย
และแนวทางในการดํ าเนิ น การจากป จ จั ย ภายใน (Internal Factor )และป จ จั ย ภายนอก (External
Factor) เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุเปาหมายของ สสวท. อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 จัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของ สสวท. ในป 2564 เพื่ อให ผูบริหาร และหนวยงานไดใชประกอบการวางแผนการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัด
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ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของเยาวชนใหทันสมัย

วิสัยทัศนฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร (Vision)
ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและวางระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย โปรงใส และ
มีประสิทธิภาพสูง
2. พั ฒ นาและส งเสริ มให ท รั พยากรบุ ค คลทุ กระดั บ มี ส มรรถนะสู ง มีคุณ ลัก ษณะของผูนํา การ
เปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย รอบรูในบริบทของงานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาและส งเสริ ม ให ท รั พ ยากรบุ ค คล มี คุ ณ ภาพชีวิ ต ในการทํ างาน และได รับ สวัส ดิ ก าร
ตลอดจนประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม

วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพื่อให สสวท. มีบุคลากร ที่เหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
งาน 5 ป และแผนระยะยาว ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. เพื่อใหตําแหนงงานของ สสวท. แตละตําแหนงมีทรัพยากรบุคคลประจําที่มีคุณภาพสูง เพียง
พอที่จะทําใหงานในตําแหนงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทรัพยากรบุคคลของ สสวท.จะ
ไดรับ การจัดสรรใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม เพื่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีคุณภาพชีวิต และอยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม เปนธรรม สามารถเทียบเคียงและแขงขันไดกับองคกร
ชั้นนําที่มีลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ สสวท. โดยไดมีโอกาสเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพไป
พรอม ๆ กับ สสวท.
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4. เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
เปนระบบและตอเนื่องในระยะยาว โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามความตองการและ
สอดคลองกับนโยบายของ สสวท. ทั้งนี้ เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. เปนผูที่มีความรูความสามารถสูง
ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค มีวิธีการทํางานที่เปนระบบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
สามัคคีและมีวินัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร
5. เพื่อปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานรวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ใหมที่เหมาะสมกับภารกิจดานการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ
6. เพื่อใหเกิดการพั ฒนาระบบการบริหารความรู (Knowledge Management) ภายในองคกรอยาง
ตอเนื่อง ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารจัดการ และสหวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวของ

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง อีกทั้งไดรับการฝกอบรมเปน
อยางดี จะชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ เนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของบุคคล
เพื่อรองรับภารกิจของหนวยงาน และสสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การจัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสม่ําเสมอ อยางตอเนื่องและเปนระบบ จะเปนการสราง
บุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว
4. เมื่อพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีความมั่นใจใน
การทํางาน มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปนสวน
ชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพิ่มสูงขึ้น
5. คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงานและ สสวท.

นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับหนวยงานและ สสวท. โดยภาพรวม ทั้งนี้
โดยมุงหวังใหการฝกอบรมและพัฒนาเปนเครื่องมือที่ชวยใหพนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนง และรูจักยืดหยุนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยดูแลเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ และผลผลิต
เสริมสรางความพรอมของพนักงานโดยการฝกอบรมและพัฒนาใหพนักงานมีสมรรถนะครบทุกดาน ประกอบดวย
1.1 สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency)
1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1.3 สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency)
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1.4 สมรรถนะตามกลุมงาน ( Functional Competency)
2. มีการจัดสรรโอกาสใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยูเสมอ การพัฒนาบุคลากรในระดับตาง ๆ ตอง
พิจารณาใหมีความทั่วถึง เปนระบบ มีความตอเนื่องในระยะยาวและครอบคลุมพนักงานทุกกลุมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาในระยะยาว ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ และความรูอื่นๆ ที่
เสริมการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถรองรับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง ๆ
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเนนเปลี่ยนแปลงใหพนักงานมีแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ
มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เพื่อนรวมงาน หนวยงาน และ
สสวท. ตลอดจนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และนโยบาย
ของ สสวท. และชวยใหพนักงานวางแผนการเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพของตนไปพรอม ๆ กับการ
เจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.
5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหพนักงานไดรับการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่ดียิ่งๆ ขึ้น มีความผูกพันกับ สสวท. และเพื่อนรวมงาน
6. เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ในแตละปงบประมาณให สสวท. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ สสวท.
7. ให สสวท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อเปนทุนการศึกษา หรือคาใชจายในการที่จะ
ใหไดผูมีคุณวุฒิและประสบการณสูงมาปฏิบัติงานกับ สสวท.
8. ดําเนินการใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการเขารับตําแหนงใหม โดยเฉพาะ
ตําแหนงทางดานการบริหาร
9. มุงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนทีม
10. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนตอง
รวมรับผิดชอบ ดําเนินการ และประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่งที่จะใช
พิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เปาหมายดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สสวท. บนพื้นฐานของระบบสมรรถนะ มีเปาหมาย
โดยรวมที่สําคัญ ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับ ไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรอบรูในงาน มีความสามารถในการสรางและพัฒนางาน
ใหเจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนใหความสําคัญกับ
คุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและขั้นตอน
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2. พนักงาน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ มีความ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดจนมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นํา สสวท.ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและการถายทอดสูสังคม
3. พนักงานทุกระดับ สามารถรับผิดชอบงานและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดรับ
การกระจายอํานาจบริหาร เพื่อใหสามารถจัดการภารกิจในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พนักงานมีความรู ความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. พนักงานทุกระดับ เปนผูมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และมีคุณธรรมของนักจัดการการศึกษา
ที่ดี มุงประกอบกิจการงานที่เอื้อตอ สสวท.หนวยงาน และตนเอง ตลอดจนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ
กลุมบุคคล และสังคมภายนอกที่เกี่ยวของ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
เปาหมายดานการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
1. พนักงานของ สสวท. ไดรับโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
ในแตละปงบประมาณพนักงานทุกคนควรไดรับการพัฒนาตนเองในสายงานที่ปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เปนเวลารวมกันประมาณ 10 วัน โดยถือเปนเวลาทํางาน เชน ไปรวมประชุมสัมมนา ดูงาน หรือฝกอบรม
ภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง เขารวมการประชุม สัมมนาภายในเพื่อพัฒนาองคกรอยางสม่ําเสมออยางนอย
ปละ 2 ครั้ง เปนตน
2. กําหนดใหมีแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานภายใน ตามความตองการของหนวยงานและ
สสวท. ในการปฏิบัติงานทั่วไปอยางเปนระบบ ทั่วถึง สม่ําเสมอ และตอเนื่องเพื่อใหพนักงานเปนผูที่มีความรู
ความสามารถสูง ทันสมัยอยูเสมอ มีความคิดสรางสรรค มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ สามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีวินัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองาน เพื่อนรวมงาน และ สสวท.
3. พนักงานที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาสวนขึ้นไป หรือผูดํารง
ตําแหน งอยู แลว และผู อํานวยการพิ จ ารณาเห็น ว าสมควรจะไดรับ การฝ กอบรม หรือเพิ่ มพู น ความรู ให
สสวท.จัดใหมีการศึกษา การฝกอบรม และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติภารกิจใน
ตําแหนง และในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ตามความเหมาะสม
4. พนักงานสามารถเสนอโครงการตอ สสวท. เพื่อขอรับการพัฒนาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
ในหนาที่ไดปงบประมาณละประมาณ 5 วัน ภายในกรอบวงเงินที่ สสวท. กําหนด กรอบวงเงินเพื่อพัฒนา
ตนเองสําหรับพนักงานแตละคนเปนเทาใดให สสวท.กําหนดและประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป
5. สสวท. ใหการสนับสนุนใหพนักงานไดพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและประสบการณดวยการไปให
บริการวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกหนวยงานอื่น ทั้งนี้ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนตองานใน
หนาที่ และตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการเปนราย ๆ ไป
6. พนักงานกลุมวิชาการของ สสวท. ที่ยังไมเคยมีประสบการณในการสอนหนังสือ สสวท. อาจจัด
ใหไปสอนนักเรียนได
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แนวคิดและจุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การพัฒนาบุคลากร เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจ
ของหนวยงาน และสสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพสูง อีกทั้งไดรับการฝกอบรมเปน
อยางดี จะชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ เนื่องจากความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได
3. การจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร โดยสม่ําเสมอ อยางตอเนื่อง และเปนระบบ จะเปนการ
สรางบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัว และการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว
4. เมื่อพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตในการทํางานทีด่ ี มีความมั่นใจ
ในการทํางาน มีความรูความสามารถที่เหมาะสม และไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถ
ของตน จะเปนสวนชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒ นา
ผลผลิตให เพิ่มสูงขึ้น
5. คุณภาพของบุคลากรเปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงาน และ สสวท.

จุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเปนผูที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความเปนนักจัดการการศึกษามืออาชีพ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความเปนผูนํา
มีความรอบรูในงาน โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ
เนนและใหความสําคัญกับคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ
มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ
มีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ
มี ค วามรู ความสามารถในระดั บ ที่ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ ท างด า นการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8. มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
9. มีจริยธรรม และคุณธรรมของนักจัดการศึกษาที่ดี
10. มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นํา สสวท. ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการถายทอดสูสังคม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ระดับบุคคล
1.1

1.2

พนักงานกลุมบริหารของ สสวท. เปนนักบริหารมืออาชีพ สามารสรางงานของ
สสวท. และบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบงานดานตางๆ ของ สสวท. ไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น ทั้งทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร
พนักงานกลุมวิชาการ และกลุมปฏิบัติการ มีความรูความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและการบริการตามสายวิชาชีพของตน สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางดี มีมนุษยสัมพันธและใหบริการแกกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของไดอยางมีคุณภาพ

2. ระดับหนวยงาน
2.1

2.2

2.3

หนวยงานตาง ๆ มีพนักงานที่มีความรูความสามารถ และปฏิบัติภารกิจในความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนงานของหนวยงานนั้น ๆ โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ สสวท.
พนักงานทุกระดับมีการทํางานรวมกันเปนทีม ยึดมั่นในจุดมุงหมาย และ
วัตถุประสงคของงานรวมกัน มีการประสานรวมมือซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
มีการสื่อขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงภายในหนวยงาน พนักงานทุกคนทุกระดับ
สามารถรับทราบขอมูลความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอภารกิจและ
ความรับผิดชอบในงานของตน และสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยน
แปลงตางๆ

3. ระดับองคกร
3.1
3.2
3.3

ทุกหนวยงานสามารถดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสานสอดคลอง และมุงสูเปาหมายการดําเนินงานของ สสวท.
มีความตอเนื่องในการสนับสนุนดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางเพียงพอกับภารกิจของ สสวท. ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
สสวท. สามารถกําหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติภารกิจตางๆได โดยพนักงานมี
ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางสอดคลองกัน
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จุดยืนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. จะมุงเนนเพื่อใหบรรลุถึงจุดยืนที่ชัดเจน ภายใตสมรรถนะ
หลัก Core Competency ขององคกร ดังนี้
สมรรถนะ
คําจํากัดความ
2.1 Innovation
( I ) : CC 1

มุงมั่นสรางสรรค
นวัตกรรม

2.2 Professionalism
( P ) : CC 2

ความซื่อตรงและความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพ

2.3 Standard Reference การปฏิบัติงานอยางมี
( S ) : CC 3
คุณภาพตามมาตรฐาน

2.4 Team Synergy
( T ) : CC 4

การทํางานเปนทีม

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมใน
การปฏิบั ติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือ
กระบวนการทํางานใหมๆ และนําไปใชในการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานที่
รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม
มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ
ไววางใจ และนาเชื่อถือ มีความศรัทธาตออาชีพ
และองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความ
ซื่ อ สั ต ย โปร ง ใส และยึ ด มั่ น ในมาตรฐาน
จริยธรรมตามขอบังคับ สสวท.
มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ความรับ ผิดชอบไดอยางมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน รวมทั้งมีความสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท. เพื่อใหงาน
ประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทันตามกําหนดเวลา
มีความเขาใจและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่
ในฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการ
ทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Development)
ครอบคลุมกิจกรรม 3 ดาน คือ
การฝกอบรม
(Training)
1. การฝกอบรมภายใน
1.1 Organizational Needs
1.2 Functional Needs
1.3 Individual Needs

การศึกษา
(Education)
1. ทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
1.1 ในประเทศ
1.2 ตางประเทศ

การพัฒนา
(Development)
1. Self Development
1.1 หนังสืออานนอกเวลา
1.2 VCD / DVD
1.3 Simulation
1.4 E-learning
2. การฝกอบรมภายนอก
2. การสนับสนุนการศึกษาตอ 2. Computer Based Training
2.1 สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาโท และ
2.1 Intranet
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ปริญญาเอก
2.2 Internet
2.2 สถาบันฝกอบรมและพัฒ นา
2.1 แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
2.3 Multimedia
ต า ง ๆ เช น TMA, PMAT,
2.2 เวลาในการศึกษา
สสท. , สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ
2.3 คาใชจาย เชน ทุน ,
เปนตน
เงินกูยืมเรียน เปนตน
3. การฝกอบรม ดู งานตางประเทศ
3. Website KM Intranet /HR
จั ด ให มี ก ารเข า ร ว มกิ จ กรรม
ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ในหัวขอ
ที่สําคัญๆ และเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของหนวยงาน
และ สสวท. ทั้งทางดานการ
บริหาร และการจัดการ และ
ทางดานวิชาการ

โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564
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1.วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจ มีทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานของตําแหนงงาน อีกทั้งเพื่อใหมีความพรอม
สําหรับภาระหนาที่ในตําแหนง และ/หรือ หนาที่การงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น
1.2 เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณใหม ๆ จากวิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรมในระดับ เดียวกัน อันเปน การสรางความสัมพัน ธที่ดี และเกิดผลดีต อ
การติดตอประสานงานภายในองคกรใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
1.3 เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในบทบาท และมีสวนรวมในเชิงรุกตอกิจกรรมดานตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เปาหมายการดําเนินการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อตอบสนองสมรรถนะองคกร ทั้ง 4 ดานดังนี้
1. สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency : BC) คือ
1.1 ความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Skills)
1.2 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน (ICT Skills)
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) คือ
2.1 มุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation : I) : CC 1
2.2 ความซื่อตรงและความเชื่อมั่นในวิชาชีพ (Professionalism : P) : CC 2
2.3 การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference : S) : CC 3
2.4 การทํางานเปนทีม (Team Synergy : T) : CC 4
3.สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency : MC) คือ
3.1 การมีวิสัยทัศน (Visioning : VI) : MC 1
3.2 การบริหารคน (People Management : PM) : MC 2
3.3 การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management : CM) : MC 3
3.4 การกํากับดูแลงาน (Supervision : SV) : MC 4
4.สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency : FC)
ประกอบดวย กลุมวิชาการและกลุมอํานวยการ แตละกลุมมีสมรรถนะตั้งแต 4 ดาน
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โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเปนไปตามสมรรถนะนั้นๆ สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการและ
แนวทางรูปแบบตางๆ ทั้งการฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ศึกษาตอ การไดรับการพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก การไดรับมอบหมายงาน การสอนงาน หมุนเวียนงาน เปนตน
โครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2564 จึงขอนําเสนอในสวนที่เปนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในรูปแบบการจัดฝกอบรม โดยเปนหลักสูตรในหนาที่และความรับผิดชอบของฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร
รายละเอียดของโครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย
2.1 การฝกอบรมภายใน
2.1.1 การฝกอบรมตามสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency)
จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ)
1. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)
2. PDPA
2.1.2 การฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)
จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย
1. หลักสูตร Design Thinking
2. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5
2.1.3 การฝกอบรมตามสมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency)
1. การสงผูบริหารระดับกลางและสูงเขาอบรมหลักสูตรทางบริหารภายนอก รวมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน กพร. กระทรวงศึกษาธิการ กพ.
2. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับกลาง และ PM โครงการ
2.1.4 การฝกอบรมตามสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency)
1. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
2. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production (ฝายนวัตกรรมฯ ดําเนินการ)
3. หลักสูตร Active Learning รุน 2 (ฝายนวัตกรรมฯ ดําเนินการ)
2.2 การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาประสบการณฝกสอนของกลุมวิชาการ
2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
3. การพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
4. Microlearning การเรียนรูออนไลนไดดวยตนเอง
2.3 การฝกอบรมตามแผนการพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทั้งในเชิงบริหารจัดการ เชิงวิชาการที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถ
ก าวไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงต า งๆ รวมทั้ งเพื่ อ ดํ าเนิ น การตามนโยบายที่ เร งด ว นขององค ก ร จึ งมี แ ผนการ
ดําเนินการพัฒนาตามความตองการและนโยบายของ สสวท. เพื่อชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ
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2.4 การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก (ระดับหนวยงานและบุคคล)
สสวท. มีนโยบายให ความสําคัญ และสนับ สนุ น สาขา สํานํางาน ฝาย โครงการ เปนผูริเริ่ม
ดําเนินการ พิจารณาจัดสงพนักงาน เขารับการฝกอบรมและพัฒนาในเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สสวท. ไดโดยอิสระภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรใหโดย
เนนความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่พนักงาน หนวยงานและ สสวท. จะไดรับในการนํามาประยุกตใช
โดยครอบคลุมสมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงาน
2.5 การพัฒนาเสริมในรูปแบบอื่นๆ
1. การสัมมนาบุคลากรประจําป 1 ครั้ง
2. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
3. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
5. กิจกรรมเสริมสรางความผูกพัน
6. กิจกรรม Check in Dialogue
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
4. งบประมาณ
ประกอบดวย
4.1 การพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของ บุคลากร สสวท.
179,990 บาท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความรวมมือ
500,000 บาท
ทั้งในประเทศและตางประเทศของบุคลากร สสวท.
4.3 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจําป 2564
3,361,610 บาท
4.4 พัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท
600,000 บาท
638,400 บาท
4.5 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท.
รวมทั้งสิ้น
5,280,000 บาท
5. การรายงานผล การประเมินผล ประกอบดวย
5.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation)
เปนการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม และการประเมินผลภาพรวมของ
การจัดเมื่อสิ้นสุดการอบรมตามเปาหมายของแตละหลักสูตร
5.2 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)
เฉพาะบางหลักสูตรเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน หลังการอบรมมา
ชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 3 เดือน 6 เดือน เปนตน
5.3 การรายงานผลการอบรม
เปนการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแตละโครงการ/หลักสูตร ตลอดจนการสรุปผล

6. ผูรับผิดชอบ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนา ป 2564
ผูบริหารระดับสูง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ผูอํานวยการสาขา
ผูอํานวยการฝาย
ผูเชี่ยวชาญ

หัวหนาสวน
ผูชํานาญ

นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
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1. หลักสูตร พัฒนาผูบ ริหาร (ภายนอก)
2. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ*
3. การสัมมนาบุคลากรประจําป
1. หลักสูตร พัฒนาผูบ ริหาร (ภายนอก)
2. หลักสูตร พัฒนาผูบ ริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ*
3. การสัมมนาบุคลากรประจําป
4. PDPA*
1. หลักสูตร พัฒนาผูบ ริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ*
2. หลักสูตร พิธีมืออาชีพ*
3. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ
4. การสัมมนาบุคลากรประจําป
5. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) *
6. PDPA*
7. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production*
8. หลักสูตร Active Learning รุน 2*

1. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ*
2. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ รุนที่ 3 – 5*
3. การสัมมนาบุคลากรประจําป
4. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) *
5. PDPA*
6. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production*
7. หลักสูตร Active Learning รุน 2*

หมายเหตุ : 1. * เฉพาะผูเกี่ยวของ
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน /การฝกอบรมตามแผนการพัฒนาตามนโยบายและ
ความตองการของ สสวท./การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก (ระดับหนวยงานและบุคคล)
และการพัฒนาเสริมในรูปแบบอื่นๆ เปนไปตามนโยบายของ สสวท.
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กลุมพนักงานเปาหมาย
ที่
1

กลุมพนักงาน
กลุมบริหาร

2

กลุมวิชาการ

3

กลุมอํานวยการ

ตําแหนง
1. รองผูอํานวยการ
2. ผูชวยผูอํานวยการ
3. ผูชวยผูอํานวยการ/รก.ผอ.สํานัก
4. ผูอํานวยการสํานัก
5. ผูอํานวยการสาขา ฝาย
6. หัวหนาสวน
1. ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
2. ผูเชี่ยวชาญ
3. ผูชํานาญ
4. นักวิชาการอาวุโส
5. นักวิชาการ
1. ผูเชี่ยวชาญ
2. ผูชํานาญ
3. เจาหนาที่อาวุโส
4. เจาหนาที่
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

จํานวน (คน)
1
3
3
3
21
1
1
4
51
22
85
1
18
33
81
328

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564
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ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ
หลักสูตร
1.       อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)

สอดคลองกับสมรรถนะ

2.       PDPA
3.      หลักสูตร Design Thinking

Basic Competency
Basic Competency
Core Competency

4. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน
รุนที่ 3 – 5

Core Competency

5. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ
6. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
7. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production
8. หลักสูตร Active Learning รุน 2
กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ
1. การสัมมนาบุคลากรประจําป
2. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม
5. กิจกรรม Check in Dialogue
6. การบรรยายทางวิชาการ

Managiral Competency
Functional Competency
Functional Competency
Functional Competency
Core Competency
Core Competency
Core Competency
Core Competency
Core Competency
Functional Competency

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564
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ยุทธศาสตร :การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ
1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564
หลักสูตร
ที่
1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)
2 PDPA

Basic Competency

กลุมเปาหมาย
พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ

Basic Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

รุนละ 0.5 วัน

3 หลักสูตร Design Thinking

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

1 วัน/รุน

Core Competency

พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ

3 วัน/รุน

4

หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและ
งาน รุนที่ 3 – 5

5

หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนา
โครงการ

สอดคลองกับสมรรถนะ

Managiral Competency

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผูชํานาญ
หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
1 วัน/รุน/ 2 รุน รุนละ 0.5 วัน

รุนละ 0.5 วัน /5 ครั้ง

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production

Functional Competency

พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

2 วัน/รุน

Functional Competency

พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

รุนละ 0.5 วัน

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2

Functional Competency

พนักงานกลุมวิชาการ

รุนละ 0.5 วัน

2. การพัฒนาดานอื่นๆ
ที่

หลักสูตร

สอดคลองกับสมรรถนะ

กลุมเปาหมาย

จํานวนรุน

1 สัมมนาบุคลากรประจําป

Core Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคน

2.5 วัน

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 วัน/ครั้ง

5 กิจกรรม Check in Dialogue
6 การบรรยายทางวิชาการ

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564 (ตามงบประมาณ)
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1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564
ที่

หลักสูตร

สอดคลองกับสมรรถนะ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา

ชวงเวลา

สถานที่

งบประมาณ

1 วัน/รุน/ 2 รุน
รุนละ 0.5 วัน

Dec-63

ภายใน

131,990

1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)

Basic Competency

พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ

2 PDPA

Basic Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

รุนละ 0.5 วัน

May-64

ภายใน

12,000

3 หลักสูตร Design Thinking

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

1 วัน/รุน

ม.ค. 64

ภายใน

27,000

4 หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5

Core Competency

พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ

3 วัน/รุน

ม.ค. - มี.ค. 64

ภายนอก (ตจว.)

547,900

รุนละ 0.5 วัน /
5 ครั้ง

"พ.ค. 64

ภายใน

43,000

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผู
ชํานาญ หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ

Managiral Competency

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

2 วัน/รุน

Nov-63

(กรุงเทพฯ)

136,000

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

รุนละ 0.5 วัน

Nov-63

ภายใน

18,000

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการ

รุนละ 0.5 วัน

Mar-64

ภายใน

18,000

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2
2. การพัฒนาดานอื่นๆ
ที่

หลักสูตร

สอดคลองกับสมรรถนะ

กลุมเปาหมาย

จํานวนรุน

ชวงเวลา

สถานที่

งบประมาณ

1 สัมมนาบุคลากรประจําป

Core Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคน

2.5 วัน

Sep-64

ภายนอก (ตจว.)

1,840,860

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

125,650

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายนอก (กรุงเทพฯ)

-

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 วัน/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายนอก (ตจว.)

448,000

5 กิจกรรม Check in Dialogue
6 การบรรยายทางวิชาการ

Core Competency
Functional Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ
ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง
3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน

72,000
30,000

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

600,000

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564 (ตามชวงเวลา)

18

1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564
ที่

หลักสูตร

สอดคลองกับสมรรถนะ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา

ชวงเวลา

สถานที่

1 วัน/รุน/ 2 รุน
รุนละ 0.5 วัน

Dec-63

ภายใน

1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)

Basic Competency

พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ

2 PDPA

Basic Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

รุนละ 0.5 วัน

May-64

ภายใน

3 หลักสูตร Design Thinking

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

1 วัน/รุน

ม.ค. 64

ภายใน

4 หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5

Core Competency

พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ

3 วัน/รุน

ม.ค. - มี.ค. 64

ภายนอก (ตจว.)

รุนละ 0.5 วัน /
5 ครั้ง

"พ.ค. 64

ภายใน

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผู
ชํานาญ หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ

Managiral Competency

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

2 วัน/รุน

Nov-63

ภายนอก (กรุงเทพฯ)

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

รุนละ 0.5 วัน

Nov-63

ภายใน

Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการ

รุนละ 0.5 วัน

Mar-64

ภายใน

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2
2. การพัฒนาดานอื่นๆ
ที่

หลักสูตร

สอดคลองกับสมรรถนะ

กลุมเปาหมาย

จํานวนรุน

ชวงเวลา

สถานที่

1 สัมมนาบุคลากรประจําป

Core Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคน

2.5 วัน

Sep-64

ภายนอก (ตจว.)

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายนอก (กรุงเทพฯ)

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม

Core Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 วัน/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายนอก (ตจว.)

5 กิจกรรม Check in Dialogue
6 การบรรยายทางวิชาการ

Core Competency
Functional Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ
ผูปฏิบัติงานที่สนใจ

3 ชั่วโมง/ครั้ง
3 ชั่วโมง/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

ภายใน /ภายนอก

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564
ที่

หลักสูตร

อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่น
1 ใหม)
2 PDPA
3 หลักสูตร Design Thinking
หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและ
4 ความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5
หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง
5 และหัวหนาโครงการ
6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production
8 หลักสูตร Active Learning รุน 2

ที่

หลักสูตร

1 สัมมนาบุคลากรประจําป
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
4
5
6
7
8

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม Check in Dialogue
การบรรยายทางวิชาการ
การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.
การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก

ระยะเวลา
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งบประมาณ

ชวงเวลา

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64

Dec-63
May-64
ม.ค. 64

***

รุนละ 0.5 วัน
1 วัน/รุน

131,990
12,000
27,000

3 วัน/รุน

547,900

ม.ค. - มี.ค. 64

2 วัน/รุน
รุนละ 0.5 วัน
รุนละ 0.5 วัน

43,000
136,000
18,000
18,000

"พ.ค. 64
Nov-63
Nov-63
Mar-64

จํานวนรุน

งบประมาณ

ชวงเวลา

2.5 วัน
3 ชั่วโมง/ครั้ง
3 ชั่วโมง/ครั้ง

1,840,860
125,650
-

Sep-64

3 วัน/ครั้ง
3 ชั่วโมง/ครั้ง
3 ชั่วโมง/ครั้ง
-

448,000
72,000
30,000

1 วัน/รุน/ 2 รุน รุน
ละ 0.5 วัน

รุนละ 0.5 วัน /5
ครั้ง

***

ต.ค 63- ก.ย. 64

***

***
***

***
***
***

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64

มี.ค.64
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เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

***
***

***

***

***
***

***
***

***
***

ต.ค 63- ก.ย. 64
ต.ค 63- ก.ย. 64

600,000

***

ต.ค 63- ก.ย. 64
ต.ค 63- ก.ย. 64

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

***

ต.ค 63- ก.ย. 64
ต.ค 63- ก.ย. 64

มี.ค.64

***

***
***
***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

***

***

***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
***

***

***

***

***
***

***
***

***
***

กําหนดการจัดการฝกอบรมภายใน ป 2564
ที่

หลักสูตร

1
อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(เวอรชั่นใหม)
2 PDPA
3
หลักสูตร Design Thinking
4
หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและ
ความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5

ระยะเวลา

ชวงเวลา
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ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส รายละเอียด

1

2

3

4

ตค.- ธค.

มค.-มีค.

เมย.-มิย.

กค.-กย.

(หนา)

***

1 วัน/รุน/ 2
รุน รุนละ 0.5
วัน

Dec-63

รุนละ 0.5 วัน

May-64

***
***

1 วัน/รุน

ม.ค. 64
***

3 วัน/รุน

ม.ค. - มี.ค. 64
***

5
หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง
ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ
6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
7
หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production
8 หลักสูตร Active Learning รุน 2
ที่

หลักสูตร

1 สัมมนาบุคลากรประจําป
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม
5 กิจกรรม Check in Dialogue
6 การบรรยายทางวิชาการ

รุนละ 0.5 วัน
/5 ครั้ง
2 วัน/รุน

"พ.ค. 64
Nov-63

รุนละ 0.5 วัน

Nov-63

รุนละ 0.5 วัน

Mar-64

จํานวนรุน

ชวงเวลา

2.5 วัน

***
***
***
ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส รายละเอียด

1

2

3

4

ตค.- ธค.

มค.-มีค.

เมย.-มิย.

กค.-กย.
***

Sep-64
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64

***

***

***

***

3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64
3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64
3 วัน/ครั้ง

ต.ค 63- ก.ย. 64

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ
สสวท.

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก

-

ต.ค 63- ก.ย. 64

(หนา)
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หลักสูตร การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม)
หัวขอการอบรม : การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
สําหรับ
: สําหรับ ผูใชหลักทั่วไป (End User)
: 1 วัน
ระยะเวลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม และ ใชระบบอยางถูกวิธี
2. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถลงรับ และออกเลขที่เอกสารได
3. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถบันทึกการทํางาน สั่งการ, สงเรื่องตอไปหนวยงานที่เกี่ยวของได
4. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถคนหา, แกไข, พิมพรายงาน, อื่น ได
5. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถติดตามเอกสาร หรือ ขั้นตอนของเอกสารไดอยางเปนระบบ
6. เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถใชระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสได
คุณสมบัติของผูเขาอบรม
1. เปนเจาหนาที่ธุรการประจําหนวย/เลขาฯ ผูบริหาร หรือ เจาหนาที่ ที่ทําหนาที่ลงรับ / ออกเลขที่
เอกสารโดยตรง
2. สามารถใชโปรแกรม Internet Explorer หรือ โปรแกรม MS Word เบื้องตนได และ สามารถใช
เมาส สั่งการผานระบบไดคลอง
รูปแบบการอบรม
วิทยากรบรรยาย พรอมใหผูอบรม ปฏิบัติงานจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร ตามหัวขอการอบรม
กําหนดการ
วันที่อบรม
23-24 พ.ย. 63
(รุนละ 1 วัน)

ชวงเวลา
รายละเอียด
09.00-10.30 อบรมผูใช ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- พื้นฐานการทํางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Concept)
- ผูใช กับการใชงานเอกสาร ในตะกรางาน
- สัญลักษณ ของเอกสารในขั้นตอนการทํางาน
- ความสัมพันธระหวาง เอกสาร,ตะกรางาน และผูใช
เมนูสั่งการ
- งานระหวางดําเนินการ ,งานรอลงทะเบียน
- ทะเบียนคุมงานรับเขา, งานสงออกภายใน, งานสงออกภายนอกรายละเอียด
- การลงรับเอกสาร ระบบงานสารบรรณ
- การบันทึกขอมูลรายละเอียดเอกสาร
การบันทึกเอกสารแนบเรื่อง โดยวิธีสแกน (Scan)
การบันทึกเอกสารแนบเรื่อง โดยวิธีโอนขอมูลเขา (Import)
10.30-10.45 รับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 การลงรับเอกสาร กรณีผูสง สงผานระบบสารบรรณ (รับ On line)
การแกไขขอมูล
- การปรับปรุงรายละเอียดเอกสาร
- การปรับปรุงขอมูลเอกสารแนบเรื่อง
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วันที่อบรม

ชวงเวลา
12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.00

รายละเอียด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทบทวนหัวขอภาคเชา
การดําเนินงานในขั้นตอน กับเอกสาร
- การดูรายละเอียดเรื่อง และ อานเอกสารแนบ
- การดูสถานะในขั้นตอนการดําเนินงาน และการติดตามงาน
- การบันทึกงานทํางาน หรือบันทึกคําสั่งการ
- การสงเอกสารในระบบสารบรรณ
- การปดงาน
- การตรวจสอบงาน และ สิน้ สุดการตรวจสอบ
- การตีกลับเอกสาร, การดึงเอกสารกลับ
การออกเลขที่เอกสาร (การขอเลขที่)
- การออกเลขที่เอกสารสงออกภายใน (กลุมงาน/สวนงาน)
- การออกเลขที่เอกสารสงภายภายนอก (กลุมงาน/สวนงาน)
- การออกเลขที่พิเศษอื่น ๆ (ถามี)
- การยกเลิกเอกสาร
- การลบเอกสารออกจากระบบ
รับประทานอาหารวาง
- การเปลี่ยนปฐานขอมูลสารบรรณและ การเปลี่ยนตะกรางานหลัก/รอง
- การคนหาเอกสาร
- การพิมพรายงาน (Report)
- การออกจากระบบงานสารบรรณ
อบรมระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
พื้นฐานการทํางาน (Concept)
- ความสัมพันธของเอกสารจากระบบสารบรรณและหนังสือเวียน
- ทะเบียนเอกสาร และ เอกสารแนบ
การคนหาเอกสาร
- การเรียกคนเอกสาร ตาม Function ตาง ๆ ในการคนหา
- คนหาจากคําคน, การคนหาแบบพิเศษ
การเรียกดูเอกสารบนจอภาพ
ถาม-ตอบ, ปดการอบรมการใชงาน

สถานที่จัด
ภายใน สสวท.
งบประมาณ
ใช งบประมาณโครงการหลั ก 22.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไปและฝายทรัพยากรบุคคลพัฒนาองคกร
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หลักสูตร พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
รูปแบบการอบรม
บรรยาย
คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา
ผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของ
จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา
จํานวน 1 รุนๆ ละ 40 – 45 คน
ระยะเวลาการอบรม จํานวน 3 ชั่วโมง พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
เวลา

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.00

เนื้อหา
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
o ทําไมตองมี พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
o สาระสําคัญกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
o หนวยงานที่เกี่ยวของ
o ประโยชนที่ไดรับจาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
o นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ
อาหารวาง
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
o ทําไมตองมี พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
o สาระสําคัญ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
o ผูที่เกี่ยวของ
o ประโยชนที่ไดรับจาก พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
o นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ

สถานที่จัด
ภายใน
งบประมาณ
ใช งบประมาณโครงการหลั ก 22.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
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หลักสูตร Design Thinking
หลักการและเหตุผล
Mindset หมายถึง "กระบวนการคิดของแตละบุคคลในการแสดงออกและทัศนคติ ซึ่งมาจากความคิด
ความรูสึก ความเชื่อจากประสบการณที่ผานมา การเลี้ยงดู สังคม ครอบครัว การศึกษาเปนตน ซึ่งจะแตกตาง
กันไปในแตละปจเจกบุคคล" โดย "Fixed mindset" คือ "กรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม หรือยึดติด
อยูในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความผิดพลาด ไมกลาเสี่ยงแมมีปจจัยหลายๆ อยางสนับสนุนในเชิงบวก เปนตน
หลายๆ ป ญ หาเหล า นี้ ทํ า ให อ งค ก รมี อั ต ราการเติ บ โตอย า งช า ๆ และไม ต อ เนื่ อ ง" และ "Growth
Mindset" กรอบความคิ ด หรื อ ทั ศ นคติ แ ละแนวคิ ด แบบยื ด หยุ น และเติ บ โตพั ฒ นาต อ ไปข างหน า เชื่ อ ใน
ศักยภาพของคน และมีการพัฒ นาอยางตอเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเปน อยางดี การพัฒ นาระบบการคิด
รวมทั้งการใหเครื่องมือและวิธีการ เพื่อชวยใหสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคแกบุคลากรจึงเปนสิ่งจําเปน
และเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหองคกรกาวเดินไดอยางมั่นคง และไดตามเปาหมาย
ดังนั้นการสราง Growth Mindset ใหกับคนในองคกร จึงเปนสิ่งสําคัญ บุคลากรจะเขาใจความหมาย
ของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset และสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนา
งาน พัฒ นาทีม และพัฒ นาองคกรได ดวยเครื่องมือในการพั ฒ นา Growth mindset กระบวนการต างๆ ,
workshop เพื่ อ เพิ่ ม "Growth Mindset" หรื อ ทั ศ นคติ แ ละแนวคิ ด แบบยื ด หยุ น และเติ บ โตพั ฒ นา
ตอไป ขางหนา เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเปนอยางดี มีการ
พัฒ นาระบบการคิด รวมทั้งการใหเครื่องมือและวิธีการ เพื่อชวยใหสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคแก
บุคลากร
จุดประสงคการเรียนรู (Key Objectives)
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูหลักการของ ความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth
Mindset และสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกรได
ดวยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการตางๆ ตลอดจนมี workshop อยางเขมขนวิธีการ
เทคนิค ผานกิจกรรมตางๆ จากการทํา Workshop, กรณีศึกษาและการนําเสนอในการอบรม
2. ผูเขาอบรมสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกร
ได ดวยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการตางๆ ตลอดจนมี workshop อยางเขมขน
3. กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในการทํางานอยางมีหลักการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและสราง
โอกาสใหมๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปจจุบันได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefits)
1. เขาใจ Growth Mindset และกาวขามขอจํากัด (Fixed Mindset) ดวยวิธีและกระบวนการสัมมนา
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุกขององคกรได
2. ฝกทักษะของ Growth Mindset เพื่อใหสามารถคิดสรางสรรค เปดใจรับสิ่งใหมๆ สรางแนวคิดใหมๆ
ได
3. สรางพลังใจใหมีความมุงมั่น และฝาฝนอุปสรรคในการทํางานดวย growth mindset และกรอบแนวคิด
เชิงบวก กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
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4. ผูเขาสัมมนาสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกร
เพื่อใหไปถึงจุดหมายเดียวกันไดอยางเปนทีม (Team work)
5. กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในการทํางานอยางมีหลักการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและสราง
โอกาสใหมๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปจจุบันได
รูปแบบและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 บรรยาย วิทยากรบรรยายโดยใชสื่อคอมพิวเตอร
2. ฝกปฏิบัติกลุม แบงกลุม กลุมละ 5 - 6 คน ฝกทําตามโจทยที่ไดรับมอบหมาย
กลุมเปาหมาย
บุคลากร สสวท.
จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา
จํานวน 1 รุนๆ ละ 40 - 45 คน
ระยะเวลา
จํานวน 3 ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง เดือน มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่จัด
ภายใน สสวท.
งบประมาณ
ใช งบประมาณโครงการหลั ก 22.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
ผูรับผิดชอบ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 - 5
ณ กนกรัตนรีสอรท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทํางานอย่างมีประสิทธิ ภาพและมี ความสุข ตามค่านิยม IPST:
Innovation, Professionalism, Standard Reference และ Team synergy คื อ การมี ทั ศ นคติ ท่ี ส่ ง เสริ ม
ความสุข ความภาคภูมิใจในงาน และความสัมพันธ์ท่ี ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิด Team
synergy ซึ่งต้องอาศัยบรรยากาศของความร่วมมือ (collaboration) ความเห็นอกเห็นใจต่อกัน (empathy)
และ
การสื่อสาร (communication) ดังนัน้ บุคลากร สสวท.จึงจําเป็ นต้องมี มุมมองและทักษะในการ
สื่อสารและทํางานเป็ นทีม มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ่ืน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีมมุ มองที่สง่ เสริมการพัฒนาตนเอง มีทกั ษะการเข้าใจตนเองและการสื่อสาร อํานวยให้
เกิดการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ติ ดตั้ งมุ ม มองและเสริม สรางทั ก ษะในการเขาใจตนเอง (intrapersonal skills) และ
การสื่อสาร (interpersonal skills)
2) เพื่อเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนาจิตใจตนเอง การสื่อสารเพื่อดูแลความสัมพันธ
ในองคกร สูการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) เพิ่มพูนทักษะการเขาใจตนเอง สามารถเทาทันความคิด ความรูสึก และความตองการของ
ตัวเอง รวมถึงสามารถสื่อสารสิ่งดังกลาวออกมาได
2) มีความสามารถในการเข าใจผู อื่น มี ทักษะการฟ งอย างลึกซึ้ ง (deep listening) สามารถ
สื่อสารกับเพื่อนรวมงานอยางเขาใจ สรางสรรค และเคารพซึ่งกันและกันได
3) สามารถเอื้ออํานวยใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนทีม โดยสามารถทําใหบรรยากาศการ
ทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาจิตใจและความสัมพันธที่ดีนั้นอยูไดตอเนื่องและยั่งยืนได
4. กลุมเปาหมาย
บุคลากร สสวท. รุนละ 20 คน
5. วิทยากร
บรรยายและนํากระบวนการเรียนรูโดยคณะวิทยากรจากธนาคารจิตอาสา ประกอบดวย
(1.) อาจารยธีระพล เต็มอุดม
ผูอํานวยการ
(2) ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ
ผูอํานวยการรวม
(3) อาจารยวิเศษ บํารุงวงศ
ผูจ ัดการงานสรางผูนําการเปลีย่ นแปลง
(4) อาจารยโชติศักย กิจพรยงพันธ

28

6. กิจกรรมและกระบวนการ
การอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ โดยผูเขารวมเรีย นรูผานกิจ กรรมที่ ทํ าให เกิดประสบการณ ต รง (direct
experience) การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการบรรยายโดยวิทยากร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขาใจ
ตนเอง (intrapersonal) และการสื่ อสาร (interpersonal) เพื่ อการมีมุม มองที่เอื้อตอการพั ฒ นาจิตใจ
สื่อสารเพื่อดูแลความสัมพันธ ความรวมไมรวมมือ และการทํางานเปนทีม เชน

7.

1)
2)
3)
4)
5)

การเขาใจตนเองผาน 3 ฐาน กาย-ใจ-คิด
การสะทอนตนเอง (self-reflection)
การฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening)
การสื่อสารอยางสันติ (Nonviolent Communication: NVC)
สุนทรียสนทนา (Dialogue)

งบประมาณ

ใช งบประมาณโครงการหลั ก 22.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ

8.

ผูรับผิดชอบ

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท.
………………………………………………………………………………..
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หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง
และหัวหนาโครงการ
หลักการและเหตุผล
การโค ช (Coaching) เป น ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู นํ า ที่ ส ามารถพั ฒ นา
ผูใต บั งคั บ บั ญ ชาให มีทักษะ การคิดด ว ยตัวเองอยางมีป ระสิทธิภ าพ (Self-Solution Thinking Skill) และ
นําไปสูการลงมือทํางานใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายของตนเองได (High Performance) ผูนําที่ใช
ทักษะการโค ช อย างสม่ํ าเสมอ จะทํ าให ทีมงานให มีความกระตื อรื อร น ในการพั ฒ นาตั ว เองอยางตอเนื่ อง
ทํางานอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ มี กําลังใจในการทํ างาน (High Morale) และสรางผลงานที่ดีขึ้น อย างชัด เจน
หลายองคกรในประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการโคชใหกับผูนําในองคกรอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้น การมีความรูความเขาใจในทักษะในเรื่องดังกลาวจะชวยใหผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและ
หัวหนาโครงการ ถายทอดงาน บริหารงาน เสริมแรง ผลักดันใหทั้งคนและงานประสบความสําเร็จไดดีและตรง
จุดมากขึ้น
วัตถุประสงค
1 . เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ รูปแบบและขั้นตอนการสอนงาน
1. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถถายทอดงานและสอนงานไดอยางดีและมีคุณภาพ
2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถติดตามงาน สนับสนุนการเรียนรูสรางแรงขับเคลื่อน ใหกาวไปสู
เปาหมายอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการฝกอบรม
ฝกอบรมโดยใชวิธีการเรียนรูทั้งบรรยายและฝกปฏิบัติ
คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา
ผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลางและหัวหนาโครงการ
จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา
จํานวน 1 รุน
ระยะเวลา
จํานวน 4 วัน ประมาณเดือนเมษายน – กันยายน 2564
สถานที่จัด
ภายใน / ภายนอก
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
----------------------------------------------------------------------------------------------
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หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น มี ค วามสํ าคั ญ ยิ่ ง โดยเฉพาะบุ ค ลากรที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ในการเป น
วิ ท ยากร พิ ธี ก ร เพื่ อ ถ า ยทอดความรู แ ละดํ าเนิ น กิ จ กรรมขององค ก ร หน ว ยงาน เพื่ อ ให บ รรลุ เป าหมาย
จําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพในดานการเปนพิธีกรเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจและ
เสริมสรางทักษะในการเปนพิธีกรตามความตองการของหนวยงานไดอยางประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังชวย
สรางภาพลักษณใหองคกรบงบอกความเปนมืออาชีพของทั้งบุคลากร หนวยงานและองคกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานเขาใจหลักการและเทคนิคพื้นฐานการเปนพิธีกร
2. เพื่อใหพนักงานสามารถนําหลักการ ขั้นตอนและวิธีการเปนพิธีกรไปปรับใชไดจริงในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเปนพิธีกรมืออาชีพใหแกพนักงาน
วิธีการดําเนินการ
เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีทั้งการบรรยายใหความรูความเขาใจในหลักการการเปนพิธีกร พรอมมี
การฝกปฏิบัติ (Workshop) จริง เพื่อใหผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย
พนักงานของ สสวท. จํานวน 15 คน
งบประมาณ
ใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท.
ระยะเวลาการฝกอบรม
พฤศจิกายน 2563 จํานวน 2 วัน
วิทยากรประจําหลักสูตร
พิธีกร ผูดําเนินรายการ ผูประกาศ อสมท. จาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
สถานที่ฝกอบรม
ณ หอง Trophy ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพฯ รัชดา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมเขาใจหลักการและเทคนิคพื้นฐานการเปนพิธีกร
2. ผูเขาอบรมสามารถนําหลักการ ขั้นตอนและวิธีการเปนพิธีกรไปปรับใชไดจริงในการปฏิบัติงาน
3. ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาทักษะการเปนพิธีกรมืออาชีพ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
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หลักสูตร Active Learning รุน 2
หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให ผู เข าอบรมเรี ย นรู แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูอ อนไลน ทั้ งรูป แบบประสานเวลา
(Synchronous Learning Methods) แล ะไม ป ระสาน เวลา (Asynchronous Learning Methods) ที่
สามารถสรางแรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Engagement) ในการเรียน รวมทั้งเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ในสภาพแวดลอมการสอนแบบออนไลน
หัวขอการอบรม
1. 5 เทคนิคการสอนออนไลนแบบประสานเวลา
2. ทําอยางไรใหผูเรียนสนใจเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน
3. เปลี่ยนการสอนออนไลนจาก Passive learning เปน Active learning ดวยเทคนิค Jigsaw และ
Gallery Walk
4. สรางแรงจูงใจในการเรียนดวยเกม
วิทยากรในการอบรม
1. รศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนทั้งรูปแบบประสานเวลา
(Synchronous Learning Methods) และไมประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) ที่
สามารถสรางแรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Engagement) ในการเรียน
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ใน
สภาพแวดลอมการสอนแบบออนไลน
รูปแบบและกิจกรรมการอบรม
1 บรรยาย วิทยากรบรรยายโดยใชสื่อคอมพิวเตอร
2. ฝกปฏิบัติกลุม แบงกลุม กลุมละ 4 - 5 คน ฝกทําตามโจทยที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา
ผูปฏิบัติงานกลุมวิชาการและผูที่สนใจ
จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา
จํานวน 1 รุนๆ ละ ไมเกิน 40 คน
ระยะเวลา
จํานวน 3 ชั่วโมง ประมาณเดือน มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่จัด
ภายใน สสวท.
ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
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การสัมมนาบุคลากรประจําป
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร สสวท. กําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมมีทักษะ ความรู ความเขาใจและความคิดในเชิง
บวก สามารถปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมที่จะชวยใหการทํางานในความรับผิดชอบบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นั้น การสัมมนาบุคลากรประจําป เปนอีกโครงการหนึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร สสวท. มีความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมายขององคกรและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดี อันเปนประโยชนในการปฏิบัติงานรวมกัน สอดคลองตามนโยบายและทิศทางดังกลาว
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานและลูกจางมีความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมายของ
องคกร ตลอดจนทราบทิศทางการดําเนินการขององคการ
2. เพื่อใหพนักงานและลูกจางมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกในการปฏิบัติงาน
รวมกัน อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานรวมกัน
หัวขอการสัมมนา
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการการจัดสัมมนาพิจารณากําหนด
ผูเขารวมสัมมนา
พนักงานทุกคน
จํานวนผูเขารับการสัมมนา
300 คน
ระยะเวลา
เดือน กันยายน 2564
สถานที่จัด
ภายนอก (ตางจังหวัด)
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางาน และฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

----------------------------------------------
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การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินงานของบุคลากร สสวท. ตามภารกิจทั้งดานบริหารและวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น บุคลากรจึงสมควรไดมีโอกาสเปดโลกทัศน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และเพิ่มพูนความรูทั้งดานการบริหารและวิชาการ จากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในและ
ภายนอก เพื่อนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและทันตอสภาวการณ
ภายนอก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู หลักการ แนวคิดในเชิงบริหารและวิชาการที่หลากหลาย ทันสมัย
และสามารถนําไปประยุกต ปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานได
2. เพื่อสงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน และเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
การดําเนินการ
จัดบรรยายตามความตองการของหนวยงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเขารวม
ฝกอบรม สัมมนา ดูงานในตางประเทศของบุคลากร
วันเวลาในการบรรยาย
จํานวน 6 ครั้ง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
สถานที่ และผูเขาฟงการบรรยาย
จัดภายใน สสวท.
พนักงานที่สนใจ จํานวน 30 -40 คน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
----------------------------------------------------------
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
หลักการและเหตุผล
บุคลากร ถือเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดในทุกๆองคกร การที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพตอ
องค กรได นั้ น ไม เพี ย งแค พัฒ นาบุ คลากรเฉพาะดานความรู ทักษะ และความสามารถที่ เกี่ย วของกับ งาน
โดยตรงเทานั้น หากแตบุคลากรควรมีความพรอมทั้งทางดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ ดวย เนื่องจากรางกาย
และจิตใจถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะชวยเกื้อหนุนใหงานตางๆดําเนินไปไดอยางบรรลุเปาหมายและ
เกิดผลสําเร็จ นอกจากนี้การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น บุคลากร จําเปนตอง เรียนรูที่จะปรับตัวใน
เขากับสิ่งแวดลอม และพรอมที่จะเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดการบรรยายพิเศษ
ในหัวขอตางๆ จึงเปนเสมือนการเสริมสรางภูมิตานทานดานตางๆใหแกชีวิตของบุคลากร อันสงผลตอการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานตอไป ทั้งนี้ฝายบุคลากรไดดําเนินการจัดโครงการดังกลาว นับตั้งแตป 2544 ที่
ผานมา ซึ่งตลอดระยะเวลาสิบปที่ผานมาไดรับความสนใจและเปนประโยชนอยางมากตอผูปฏิบัติงานที่เขารวม
กิจกรรม
ในการนี้จึงเห็นสมควรจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางตอเนื่องตอไป
ภายใตแนวคิดที่วา “ ความรูคูคุณธรรม นําความสุขมาสูการทํางาน ”
วัตถุประสงคในการดําเนินการ
1. เพื่อใหผูป ฏิบัติงานไดรับ ความรูความเขาใจในเรื่องราวและแนวคิดใหมๆ และสามารถนําไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง พัฒนางานใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. เพื่อเปนการยกระดับจิตใจของผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในการทํางานและ
การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
3. เพื่อเปนการชวยลดความตึงเครียดใหกับผูปฏิบัติงานและเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได
พบปะสังสรรค กัน ในทุ กหน วยงาน ทั้ งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนช วยเสริมสรางมิ ตรภาพและ
ความสัมพันธอันดีตอกัน
4. เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเปนผูที่เสียสละ บําเพ็ญประโยชน และตระหนักถึงการอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
การดําเนินการ
- การจัดบรรยายในหัวขอตางๆเพื่อสงเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ เชน การดูแลสุขภาพ
รางกาย จิตใจ ธรรมะในการดําเนินชีวิต การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ตลอดจนการฝกอาชีพเสริมใน
ดานตางๆ เชน การเย็บผา การปลูกตนไม การทําอาหาร การวาดภาพ การจัดทําผลิตภัณฑของใชตางๆ
ภายในบาน งานประดิษฐ งานฝมือประเภทตาง ๆ โดยวิทยากรภายนอกและภายในองคกร
- การศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ รวมถึงการ
ปฏิบัติธรรม การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ การสงเสริมใหตระหนักถึงความเปนมาของชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย
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- การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานที่กําลังจะเกษี ยณอายุเขารวมการศึกษาดูงานในตางประเทศ (ใช
งบประมาณกองทุนสวัสดิการ)
- กิจกรรมพิเศษดาน CSR เพื่อบําเพ็ญประโยชนและอุทิศตนเพื่อสวนรวม เชน การ
บริจาคโลหิ ต การอานหนั งสือเสียงสําหรับ คนตาบอด การปลูกตน ไม การทํากิจกรรมตางๆรวมกับชุมชน
ใกลเคียง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานอื่นๆ เปนตน
วันเวลาในการบรรยาย/กิจกรรม
จํานวน 6 ครั้ง ตั้งแตเดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ และผูเขาฟงการบรรยาย/กิจกรรม
- ภายในสถาบัน
- ภายนอก ขึ้นอยูกับแตละกิจกรรม
กลุมผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 - 40 คน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

----------------------------------------------------------

แผนพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564

http://hrod.ipst.ac.th/
@qrt7565h

