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สรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ในช่วงระยะเวลาของการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กรได้ดาเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร โดยสอดคล้องภายใต้ภารกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ของ สสวท. ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนี้

สารบัญ

หน้า

1. งานสนับสนุนข้อมูลเพือ่ การบริหารและตัดสินใจ

1

การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

2. งานกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

6

การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
การปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบการประเมิน
การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD)
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

3. งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน

11

การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ

26

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารและการทดแทนตาแหน่ง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะหลัก

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทางาน

39

การพัฒนานวัตกรรมการทางานที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล

6. งานพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน

48

พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PMQA
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้
การส่งเสริมความผูกพัน
สร้างจิตสานึกและจิตอาสาสู่สังคม

7. ภาพรวมผลการปฏิบัตงิ านและการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 60
8. การประชุมเพื่อพัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

62

9. การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

71

10. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

80

1.

งานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

ในการด าเนิ น งานของฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาองค์ ก ร เป็ น การปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ฐ านข้ อ มู ล ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งในระดับการดาเนินงานภายในฝ่าย จนถึงระดับนโยบายที่ผู้บริหารจะได้ใช้
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งฝ่ายได้ มีการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ
เพื่อให้ ส ามารถน าไปใช้ว างแผนเชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห ารพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลคลกั บ ขององค์ กรได้ทั้ ง ในระยะสั้ น
และระยะยาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
1. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามกลุ่มงาน
ที่
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ร้อยละ
32
9.64
1 กลุ่มบริหาร
163
49.10
2 กลุ่มวิชาการ
137
41.26
3 กลุ่มอานวยการ
332
รวมทั้งสิ้น
100
2. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามตาแหน่งพนักงาน
ที่

ตาแหน่งหลัก

จานวน

ร้อยละ

1
6
3
18
1
3
32

0.30
1.81
0.90
5.43
0.30
0.90
9.64

1
6
50
24
82
163

0.30
1.81
15.06
7.23
24.70
49.10

1
19
38
79
137
332

0.30
5.72
11.44
23.80
41.26
100

กลุ่มบริหาร
1
2
3
4
5
6

รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย
หัวหน้าส่วน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ. ฝ่าย/สาขา
รวม
กลุ่มวิชาการ

1
2
3
4
5

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญ
นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
รวม
กลุ่มอานวยการ

1
2
3
4

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่
รวม
รวมทั้งสิ้น
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3. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
กลุม่ พนักงาน
ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
กลุ่มบริหาร
2
16
กลุ่มวิชาการ
2
122
กลุ่มอานวยการ
1
80
56
รวม
1
84
194
4. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามอายุพนักงาน
อายุ (ปี)
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
≤ 30
10
31 - 35
39
36 - 40
47
41 - 45
13
44
46 - 50
8
13
51 - 55
7
7
56 - 60
4
3
รวม
32
163
ร้อยละ
9.64
49.10
5. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามอายุงาน
อายุงาน (ปี)
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
≤5
5
49
6 - 10
2
40
11 - 15
3
39
16 - 20
12
22
21 - 25
6
3
26 - 30
4
7
31 - 35
3
36 - 40
41 ขึ้นไป
รวม
32
169
ร้อยละ
9.64
49.10

ปริญญาเอก
14
39
53

รวม

ร้อยละ

32
163
137
332

9.64
49.10
41.26
100

อายุเฉลี่ย 41 ปี
กลุ่มอานวยการ
17
19
27
25
20
16
13
137
41.26

รวม
27
58
74
82
41
30
20
332
100.00

ร้อยละ
8.13
17.47
22.29
24.70
12.35
9.04
6.02
100

อายุงานเฉลี่ย 11 ปี
กลุ่มอานวยการ
49
34
12
20
6
10
2
3
1
137
41.26

รวม
103
76
54
54
15
21
5
3
1
332
100.00

ร้อยละ
31.02
22.89
16.27
16.27
4.52
6.33
1.50
0.90
0.30
100
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6. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามปีที่เกษียณอายุการทางาน

ภายใน 10 ปี จะมีพนักงานเกษียณอายุจานวน 50 คน
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
รวม

กลุ่มบริหาร
1
2
1
1
3
3
11

กลุ่มวิชาการ
1
1
1
2
1
2
2
10

กลุ่มอานวยการ
4
2
1
3
3
5
4
3
2
2
29

รวม (คน)
5
3
1
6
5
7
5
6
5
7
50

7. ข้อมูลพนักงานลาศึกษาต่อ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
รวม

ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ปริญญาโท
1
4
5

จานวน (คน)
ปริญญาโท – เอก
ปริญญาเอก
3
1
2
1
1
8

8. ข้อมูลการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน สสวท. ปีงบประมาณ 2556 – 2563
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
จาก นวช. จาก นวช. จาก ผชน. จาก จนท. จาก จนส. จาก ผชน.
เป็น ผชน. เป็น นวส. เป็น ผชช. เป็น จนส. เป็น ผชน. เป็น ผชช.
10
12
3
24
5
5
25
3
1
10
3
1
2
-

รวม
3
2
6
1
1
13

รวม
25
34
42
1
2
3
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กลุ่มวิชาการ
จาก นวช. จาก นวช. จาก ผชน.
เป็น ผชน. เป็น นวส. เป็น ผชช.
7
5
4
59
21
80

ปี
2561
2562
2563
รวม

ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

รอง
ผอ.
-

กลุ่มอานวยการ
จาก จนท. จาก จนส. จาก ผชน.
เป็น จนส. เป็น ผชน. เป็น ผชช.
1
1
4
4
26
19
5
50

รวม
9
9
8
130

9. ข้อมูลพนักงานลาออก
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
รวม
ผอ. หัวหน้า
ผชส. ผชน. นวส. นวช. ผชช. ผชน. จนส. จนท. (คน)
สาขา ส่วน
5
1
6
2
6
2
10
1
1
2
1
1
1
4
9
1
6
1
1
1
1
11
1
1
2
4
1
1
3
5
6
1
2
1
22
1
1
2
10
46
10. ข้อมูลอัตราการลาออกและเข้าใหม่ของพนักงาน (ไตรมาสที่ 4/2563)

Turnover Rate ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 1.50%
ปีงบประมาณ
2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

เข้าใหม่
(คน)
1
-

ลาออก
(คน)
1
1
2
1

เลิกจ้าง
(คน)
-

เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
(คน)
11
336
335
333
332

อัตราการลาออก/
เกษียณอายุ (คน)
3.18
0.298
0.599
0.3

4

พนักงาน
(คน)
เข้าใหม่
ลาออก

กลุ่มบริหาร
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
1
1
-

กลุ่มวิชาการ
ป.เอก ป.โท ป.ตรี
1
3
-

กลุ่มอานวยการ
ป.โท ป.ตรี
-
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รวม
(คน)
1
5

11. ข้อมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
จานวน
กลุม่
ค่าใช้จ่าย
ประเภทบุคลากร
(ปีงบประมาณ 2563
ชาย หญิง รวม
บริหาร
วิชาการ อานวยการ
ก.ค. – ก.ย. 63)
พนักงาน
106
226
332
32
163
137
54,404,934.80
ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
1
63,000
บุคคลภายนอก
17
50
67 ผู้ชานาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
4,677,454.52
พิเศษ
28
27
12
ทั้งนี้ กรอบอั ตรากาลั ง ที่ สสวท. ได้รั บเห็ นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากาลั งที่ 350 อัตรา ณ วันที่
30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย
กลุ่มงาน
จานวนคน
ร้อยละ
บริหาร
35
10%
วิชาการ
195
55.71%
อานวยการ
120
34.29%
สาหรับอัตรากาลังบุคคลภายนอกเท่ากับ 29.6 อัตรา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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2.

งานกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในด้านกลยุทธ์ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ของ สสวท. ดังนี้
> การสรรหาคัดเลือก
> การประเมินผลพนักงาน
> การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
> การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Job Description : JD)
> การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการสรร
หาพนักงาน ดังนี้
ปีงบประมาณ
จานวนบรรจุ
ประเภท
ตาแหน่งที่เปิด กลุ่มพนักงาน
หน่วยงาน
2563
(คน)
ไตรมาสที่ 1 สรรหา
- ผู้ช่วยผู้อานวยการ - บริหาร
1
ไตรมาสที่ 2 กลุ่มบุคคลทั่วไป - นักวิชาการ
- วิชาการ
- ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร
ไตรมาสที่ 3 กลุ่มบุคคลทั่วไป - นักวิชาการ
- วิชาการ
- ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร
ไตรมาสที่ 4 กลุ่มบุคคลทั่วไป - นักวิชาการ
- วิชาการ
- ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร
รวม
1

2.2 การประเมิลผลพนักงาน
ภาพรวมการประเมิน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่
การประเมิน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
1 การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
327
320
2 การจ่ายเงินเพิม่ พิเศษการปฏิบัติงานประจาปี 2562
345
3 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
2
4
3
4 การประเมินรักษาการในตาแหน่งบริหาร
5
5 การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน
32
13
13
41
6 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
-

รวม
647
345
9
5
99
6
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ที่
7

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
การประเมินสมรรถนะพนักงานปี 2563
326
2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน (ได้รับอนุมัติเลื่อนเงินเฉลี่ยร้อยละ 3.50)
- ครั้งที่ 1/2563 มีจานวนพนักงานได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน จานวน 327 คน
- ครั้งที่ 2/2563 มีจานวนพนักงานได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน จานวน 320 คน
การประเมิน

รวม
326

2.2.2 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน
ดาเนินการคานวณเงินค่าตอบแทนพิเศษการปฏิบัติงานประจาปี 2563 และจ่ายให้กับพนักงานในเดือน
พฤศจิกายน 2562
- จานวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน จานวน 345 คน
- คณะกรรมการ สสวท. อนุมัติวงเงินในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานเป็น 2.5 เท่า
2.2.3 การประเมินผลเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
- การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
จานวน 9 คน แบ่งตามกลุ่มงานและตาแหน่ง ดังนี้

เลื่อนตาแหน่ง 9 คน
กลุ่มงาน
วิชาการ
อานวยการ

เลื่อนตาแหน่งเป็น
นักวิชาการอาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
2
2
4
1
2
4
3
-

จานวน (คน)
4
5
9

2.2.4 การประเมินผลรักษาการในตาแหน่งบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รักษาการในตาแหน่งบริหาร เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการตาแหน่งบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับผู้บังคับบัญชา ระดับเพื่อนร่วมงาน และ
ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ สสวท. มีนโยบายในการกาหนดรอบการประเมินเป็น 1 ปี โดยในไตรมาส 4 ของปี 2563
สสวท. ได้พิจาณรณาผลการประเมินของรักษาการ จานวน 4 คน ได้แก่ 1) นางนันทวัน สมสุข 2) นายเอกรินทร์ อัชชะกุล
วิสุทธิ์ 3) นางฤทัย เพลงวัฒนา 4) นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย ซึ่งผ่านการพิจารณาและได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ทั้งนี้ ยังมีผู้ที่ไม่ส่งผลงานเพื่อเสนอประเมิน จานวน 3 คน
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2.2.5 การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน
การประเมิน เพื่อต่ออายุ สัญญาจ้าง พนักงานที่จะผ่ านการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับที่ผ่านมาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ตามระเบียบ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการประเมินต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) จานวน 98 คน ดังนี้

ต่อสัญญาจ้าง 98 คน
สัญญาจ้าง
ต่ออายุสัญญาจ้าง 2 ปี
ต่ออายุสัญญาจ้าง 3 ปี
ต่ออายุสัญญาจ้าง 5 ปี
รวม

ไตรมาสที่ 1
4
18
10
32

ไตรมาสที่ 2
5
8
13

ไตรมาสที่ 3
2
11
13

ไตรมาสที่ 4
1
26
13
40

จานวน (คน)
10
46
42
98

2.2.7 การประเมินสมรรถนะพนักงาน
การประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมินสมรรถนะปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
พนักงานให้มีความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการทางาน และใช้ประกอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อน
ตาแหน่งพนักงาน โดยได้เปิดให้มีการประเมินสมรรถนะในระบบ e-HR สาหรับปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 ประเมินพนักงานทั้งหมด 326 คน รายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
ด้านการบริหาร

สมรรถนะ
ตามกลุ่มงาน

ความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

การมีวิสยั ทัศน์

ความซื่อตรง
และความเป็น
มืออาชีพ

การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

การทางานเป็นทีม

การบริหารคน

การบริหารเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

การกากับดูแลงาน

กลุ่มวิชาการ
1. การนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้
ในการทางาน
2. ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้และการสอนงาน
3. การคิดวิเคราะห์
4. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

กลุ่มอานวยการ
1. การนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้
ในการทางาน
2. ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้
และการสอนงาน
3. การบริการที่ดี
4. การวางแผนและการบริหารจัดการ

8

HROD
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ปี 2563
บุคลากร สสวท. แบ่งประเภทตามกลุ่มพนักงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
อานวยการ สรุปผลการประเมินสมรรถนะแยกตามกลุ่มพนักงาน ดังนี้
1. พนักงานกลุ่ มบริ หาร (ยกเว้นตาแหน่งหั วหน้าส่วน) กาหนดให้ มีการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ
สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency: MC) ประเมินจาก
พนักงานจานวน 30 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
2. พนั ก งานกลุ่ ม วิ ช าการ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น สมรรถนะ 2 ด้ า น คื อ สมรรถนะหลั ก
(Core Competency: CC) และสมรรถนะตามกลุ่มงานวิชาการ (Functional Competency: FC) ประเมินจากพนักงาน
จานวน 158 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 95.57
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43
3. พนั ก งานกลุ่ ม อ านวยการ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น สมรรถนะ 2 ด้ า น คื อ สมรรถนะหลั ก
(Core Competency: CC) และสมรรถนะตามกลุ่ ม งานอ านวยการ (Functional Competency: FC) ประเมิ นจาก
พนักงานจานวน 138 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62
สรุปในภาพรวม ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สสวท. แยกตามกลุ่มพนักงาน ประเมินจากพนักงาน
จานวน 326 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑที่กาหนดจานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94 ไม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 แสดงรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มพนักงาน

1. พนักงานกลุ่มบริหาร
2. พนักงานกลุ่มวิชาการ
3. พนักงานกลุ่มอานวยการ
รวม

จานวนคนที่ได้รับ
การประเมิน

30
158
138
326

ปีงบประมาณ 2563
สอดคล้องตามเกณฑ์
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
จานวนคน
ร้อยละ
จานวนคน
ร้อยละ

19
151
133
303

63.33
95.57
96.38
92.94

11
7
5
23

36.67
4.43
3.62
7.06

2.2.8 การประเมินเพื่อต่อวาระการดารงตาแหน่งพนักงานกลุ่มบริหารระดับกลาง
การประเมินเพื่อต่อวาระการดารงตาแหน่งพนักงานกลุ่มบริหารระดับกลาง เป็นการประเมินเพื่อให้สอดคล้อง
ตามระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานกลุ่มบริหาร พ.ศ. 2557 และระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งพนักงานกลุ่มบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยในระเบียบได้กาหนดให้พนักงานกลุ่มบริหารมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี ยกเว้นตาแหน่งรองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งและสิ้นสุดการดารงตาแหน่งเมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ สสวท. จะจัดให้มีการประเมินผลเพื่อต่อ
วาระการดารงตาแหน่งทุก 4 ปี โดยในปี 2563 มีผู้ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 3 คน ได้แก่ 1) นายณรงค์ แสง
9
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แก้ ว ผู้ อ านวยการฝ่ า ยออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ 2) นายสมเกี ย รติ เพ็ ญ ทอง ผู้ อ านวยการสาขาคณิ ต ศาสตร์
ประถมศึกษา 3) นางสาวนวรัตน์ อินทุวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร ได้ทาการประเมินและสรุปผลเสนอ สสวท. เพื่อพิจารณา ซึ่งทั้ง 3 คน ผ่านการพิจารณาและเห็นควรให้
ดารงตาแหน่งต่อไป

2.3 การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้รวบรวมและปรับแก้ไขข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูง
ที่ได้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ ของแบบบรรบายลักษณะงานแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ
ร่ ว มกัน กับ ผู้ ช่ว ยผู้ อานวยการ นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ และผู้ ช่ว ยผู้ อานวยการ นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ เพื่อ
พิจารณาข้อมูล และจะนาเสนอ สสวท. เพื่อพิจารณาต่อไป

2.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายทรัพยากรบุ คคลและพัฒนาองค์กรได้รับมอบหมายจาก สสวท. ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความสาคัญ
และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการวางแผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทุกมิติ
กิจกรรม
การดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 1) ร่วมประสานงานนัดหมายกาหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกาหนดการ
ประชุม
2) จัดทารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม
3) เชิญประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล
4) ดาเนินงานและติดตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
1) ประสานงานนัดหมายกาหนดวันประชุม กรณีมีการเอนกาหนดการประชุม
2) จัดทารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม
3) เชิญประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล
4) ดาเนินงานและติดตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
โดยในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ได้มีการจัดประชุมดังกล่าวดังนี้
การประชุม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
2
2
2
6
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
2
3
2
2
9
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3.

งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน

3.1 ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนจู ง ใจให้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ามาทางานและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร ด้วยตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ภารกิจที่สาคัญ
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย
 สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ได้ รั บ งบประมาณปี 2563 จ านวน 10,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลผู้
เกษี ย ณอายุ แ ละตรวจสุ ข ภาพ จ านวน 1,000,000 บาท โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมใน ปี ง บประมาณ 2563 จ านวน
10,205,092.22 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย
1. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว
1.1 พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐบาล
พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐบาล
ไตรมาส
ผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
ไตรมาสที่ 1
172
801,584.75
2
ไตรมาสที่ 2
71
278,065.00
6
ไตรมาสที่ 3
132
761,713.50
4
ไตรมาสที่ 4
213
1,012,377.00
1
รวม
588
2,853,740.25
13

ค่าใช้จ่าย
97,843.00
187,261.50
151,719.38
19,192.00
456,015.88

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 601 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 3,309,756.13 บาท
1.2 พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว รพ.เอกชน
พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว รพ.เอกชน
ไตรมาส
ผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
ไตรมาสที่ 1
62
133,614.02
ไตรมาสที่ 2
30
57,600.85
ไตรมาสที่ 3
23
47,337.45
ไตรมาสที่ 4
58
134,351.20
รวม
173
372,903.52

1
0
0
2
3

ค่าใช้จ่าย
20,136.00
0.00
0.00
209,160.01
229,296.01

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 176 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 602,199.53 บาท
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1.3 พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน
พนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ค่าใช้จ่าย
ไตรมาสที่ 1
7
6,110.00
43
93,045.00
ไตรมาสที่ 2
3
2,940.00
21
41,514.00
ไตรมาสที่ 3
3
2,380.00
14
37,580.00
ไตรมาสที่ 4
4
7,080.00
79
176,206.00
รวม
17
18,510.00
157
348,345.00
รวมจานวนครั้งทั้งหมด 174 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 336,855.00 บาท
รวมค่ารักษาพยาบาลพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งหมด 951 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 4,278,810.66 บาท
2. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
2.1 ครอบครัว รพ.รัฐบาล
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ผู้ป่วยนอก
120
76
85
131
412

ครอบครัว รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
715,565.50
4
510,923.50
13
718,411.75
6
1,125,695.00
6
3,070,595.75
29

ค่าใช้จ่าย
202,264.00
1,034,881.31
317,322.75
172,041.50
1,726,509.56

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 441 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 4,797,105.31 บาท
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2.2 ครอบครัว รพ.เอกชน
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ผู้ป่วยนอก
0
0
0
0
0

ครอบครัว รพ.เอกชน
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ค่าใช้จ่าย
0
1
1
0
2

0.00
1,910.00
39,000.00
0.00
40,910.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 40,910.00 บาท
2.3 ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ไตรมาสที่ 1
3
1,870.00
0
ไตรมาสที่ 2
4
7,450.00
0
ไตรมาสที่ 3
1
7,365.00
0
ไตรมาสที่ 4
2
1,700.00
0
รวม
10
18,385.00
0

ค่าใช้จ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 10 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 18,385.00 บาท
รวมค่ารักษาพยาบาลครอบครัว ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งหมด 453 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 4,856,400.31 บาท
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3. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงานเกษียณ
3.1 พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล
ไตรมาส

ผู้ป่วยนอก

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

90
105
57
147
399

พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
199,871.00
167,642.00
151,176.00
233,485.25
752,174.25

ค่าใช้จ่าย
0
0
0
1
1

0.00
0.00
0.00
43,350.00
43,350.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 400 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 795,524.25 บาท
3.2 พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ผู้ป่วยนอก
12
9
2
8
31

พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
28,551
13,315.00
1,458.00
7,392.00
50,716.00

ค่าใช้จ่าย
0
7
1
0
8

0.00
36,068.00
32,424.00
0.00
68,492.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 39 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 119,208.00 บาท
3.3 พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ไตรมาสที่ 1
3
2,843.00
6
ไตรมาสที่ 2
10
27,960.00
4
ไตรมาสที่ 3
1
930
5
ไตรมาสที่ 4
14
19,580.00
11
รวม
28
51,313.00
26

ค่าใช้จ่าย
11,360.00
8,520.00
5,730.00
20,676.00
46,286.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 54 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 97,599.00 บาท
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3.4 พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ
ไตรมาส

พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ
ค่าใช้จ่าย
รพ.เอกชน
0.00
0
0.00
0
54,400.00
0
3,150.00
0
57,550.00
0

รพ.รัฐบาล

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

0
0
20
1
21

ค่าใช้จ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 21 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 57,550.00 บาท
รวมค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งหมด 514 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,069,881.25 บาท

4. สรุปค่ารักษาพยาบาลแยกประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว) ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยนอก
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

รัฐบาล
รวม
ค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยใน

เอกชน
รวม
ค่าใช้จ่าย

292

1,517,150.25

62

133,614.02

147

788,988.50

30

217

1,480,125.25

344
1,000

2,138,072.00
5,924,336.00

รัฐบาล
รวม ค่าใช้จ่าย
300,107.00

1

20,136.00

57,600.85

19 1,222,142.81

1

1,910.00

23

47,337.45

10

469,042.13

1

39,000.00

58
173

134,351.20
372,903.52

7 191,233.50
42 2,182,525.44

2
5

209,160.01
270,206.01

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 1,173 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายรวม 6,297,239.52 บาท

6

เอกชน
รวม ค่าใช้จ่าย

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 47 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายรวม 2,452,731.45บาท

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 1,220 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 8,749,970.97 บาท
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5. สรุปค่าทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน (รวมพนักงานและครอบครัว) ปีงบประมาณ 2563
ทันตกรรม
ไตรมาส

รัฐบาล
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

10
7
4
6
27

เอกชน
ค่าใช้จ่าย
7,980.00
10,390.00
9,745.00
8,780.00
36,895.00

ครั้ง
43
21
14
79
157

ค่าใช้จ่าย
93,045.00
41,514.00
37,580.00
176,206.00
348,345.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 184 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 385,240.00 บาท
6. สรุปค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่เกษียณอายุ
ครั้ง
ค่าใช้จ่าย
111
242,625.00
135
253,505.00
86
246,118.00
182
327,633.25
514
1,069,881.25

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 54 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,069,881.25 บาท
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7. สรุปค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2563
พนักงานเกษียณ,
1,069,881.25, 10%

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
ปีงบประมาณ 2563

พนักงาน และลูกจ้าง,
4,278,810.66, 42%

10,205,092.22 บาท
ครอบครัว,
4,856,400.31, 48%

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

สรุปค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2563
พนักงาน และลูกจ้าง
ครอบครัว
พนักงานเกษียณ
1,152,332.77
919,699.50
242,625.00
567,381.35
1,555,164.81
253,505.00
1,000,730.33
1,082,099.50
246,118.00
1,558,366.21
1,299,436.50
327,633.25
4,278,810.66
4,856,400.31
1,069,881.25

ค่าใช้จ่ายรวม
2,314,657.27
2,376,051.16
2,328,947.83
3,185,435.96
10,205,092.22

ค่าใช้จ่ายรวม 10,205,092.22 บาท
ปีงบประมาณ 2563 พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 16 ครั้ง มี
ค่าใช้จ่ายรวม 685,311.89 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 42,831.99 บาทต่อครั้ง ส่วนครอบครัวพนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 31 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายร่วม 1,769,419.56 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 57,013.53
บาทต่อครั้ง
ปีงบประมาณ 2563 พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยนอก (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 761
ครั้ ง มีค่าใช้จ่ ายรวม 3,226,643.77 บาท เฉลี่ ยคิดเป็น 4,240.00 บาทต่อครั้ง ส่ ว นครอบครั ว พนักงานที่เข้ารั บ การ
รั กษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ทั้งรั ฐบาลและเอกชน) จานวน 412 ครั้ง มีค่าใช้ จ่ายร่ว ม 3,070,595.75 บาท
เฉลี่ยคิดเป็น 7,452.90 บาทต่อครั้ง
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หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563
เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ประเภทค่ารักษา
ค่าใช้จ่าย
ประเภทค่ารักษา
ค่าใช้จ่าย
1. ผู้ป่วยนอก (รัฐบาล+เอกชน)
6,897,496.95 1. ผู้ป่วยนอก (รัฐบาล+เอกชน)
6,297,239.52
2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน)
1,583,792.10 2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน)
2,452,731.45
3. ทันตกรรม
515,110.00 3. ทันตกรรม
385,.240.00
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ
887,683.60 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ
1,069,881.25
รวม
9,884,082.65
รวม
10,205,092.22
จากตารางข้ า งต้ น พบว่ า ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า รั ก ษาพยาบาลน้ อ ยกว่ า ปี ง บประมาณ 2563
อยู่ที่ 321,009.57 บาท สาเหตุที่ทาให้ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลมากขึ้นมาจาก ประเภทค่า
รักษาพยาบาล “ผู้ป่วยใน (รัฐบาล + เอกชน)” และค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณ

ข้อมูลการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 – 2563
10,226,701.22
9,884,082.65

8,879,169.77

ปี 2561
ปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

ปี 2562

ปี 2563
ค่าใช้จ่าย (บาท)
8,879,169.77
9,884,082.65
10,226,701.22
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ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรคที่ พนักงาน สสวท. เข้ารับการรักษามากที่สุด 5 ลาดับแรกในปีงบประมาณ 2563
กลุ่มโรค
จานวนครั้งที่เข้ารักษา
ค่าใช้จ่าย (บาท)
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
482
1,824,118.56
โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
436
2,513,319.96
ทันตกรรม
208
347,907.50
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
173
350,231.75
โรคเกี่ยวกับตา
160
341,892.90

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรคที่ พนักงาน สสวท. เข้ารับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด 5 ลาดับแรกในปีงบประมาณ 2563
กลุ่มโรค
จานวนครั้งที่เข้ารักษา
ค่าใช้จ่าย (บาท)
โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
436
2,513,319.96
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
482
1,824,118.56
เนื้องอก/มะเร็ง
82
397,426.63
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
173
350,231.75
ทันตกรรม
208
347,907.50

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรคที่ ผู้เกษียณอายุ เข้ารับการรักษามากที่สุด 5 ลาดับแรกในปีงบประมาณ 2563
กลุ่มโรค
จานวนครั้งที่เข้ารักษา
ค่าใช้จ่าย (บาท)
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
181
293,828.50
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
112
189,025.50
ทันตกรรม
58
119,676.00
โรคเกี่ยวกับตา
31
84,145.75
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
41
107,860.00

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรคที่ ผู้เกษียณอายุ เข้ารับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด 5 ลาดับแรกในปีงบประมาณ 2563
กลุ่มโรค
จานวนครั้งที่เข้ารักษา
ค่าใช้จ่าย (บาท)
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
181
293,828.50
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
112
189,025.50
ทันตกรรม
58
119,676.00
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
41
107,860.00
โรคเกี่ยวกับตา
31
84,145.75
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8. สรุปสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ปีงบประมาณ 2563
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ได้รับงบประมาณปี 2563 จานวน 500,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2563 จานวน 409,035.50 บาท ประกอบด้วย
202,025.00
127,884.50

30,444.75
อนุบาล

16,231.25
ประถมศึกษา

ระดับการศึกษา
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
รวม

ม.ต้น

32,450.00
ม.ปลาย

0.00

0.00

ปวช.

ปวส.

รัฐบาล
0.00
5,400.00
10,650.00
26,550.00
0.00
0.00
176,275.00
218,875.00

เอกชน
30,444.75
122,484.50
5,581.25
5,900.00
0.00
0.00
25,750.00
190,160.50

ป.ตรี
รวม
30,444.75
127,884.50
16,231.25
32,450.00
0.00
0.00
202,025.00
409,035.50
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 สวัสดิการกู้ยืมและการออม
ฝ่ ายทรั พยากรบุ ค คลและพัฒ นาองค์ ก รได้ ดาเนิน การจั ดสวัส ดิก ารด้า นการกู้ยื ม และการออมที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์กร ตลอดจนคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน
1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และ กองทุนสงเคราะห์
1.1 จานวนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนสงเคราะห์
1) จานวนสมาชิกที่อยู่ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มีจานวนทั้งสิ้น 330 คน แบ่งออกเป็นพนักงาน 329 คนและลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
2) สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวน 3 คน
400

330

300

200
100

3

0
กองทุนสารองฯ

กองทุนสงเคราะห์

1.2 รายละเอียดการส่งเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สสวท.
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
130

140
120
100

80

80
60
40
20
0

17
1

16

13

8

11

24
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9

2

3.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

จานวนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พนักงานและลูกจ้างฯ)
จานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห์

330 คน
3 คน

21

HROD
1.3 รายละเอียดการส่งเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สสวท.
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สสวท. (330 คน)
160

140

140
120

95

100
80

60

60

34

40
20
0

1
6.00

10.00

11.00

12.00

13.00

2. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู ชพค.
เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม เป็นลักษณะมรดกสาหรับทายาทอีกชนิดหนึ่ง เป็น
การดาเนินการในการช่วยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 80 คน
(ก.ค. – ก.ย. 63 เฉลี่ยแล้วจ่ายเดือนละ 602 บาท/เดือน)
ไตรมาส
จานวนสมาชิก
เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท)
ไตรมาสที่ 1
77
619.00
ไตรมาสที่ 2
79
619.00
ไตรมาสที่ 3
79
584.00
ไตรมาสที่ 4
80
602.00
3. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์คู่สมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.)
เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อคู่สมรสผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ กรรม เป็นลักษณะเป็นมรดกสาหรับคู่สมรสหรือ
ทายาทเช่นเดียวกับ ชพค. มีข้อมูล ดังนี้
ไตรมาส
จานวนสมาชิก
เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท)
ไตรมาสที่ 1
18
322.00
ไตรมาสที่ 2
19
322.00
ไตรมาสที่ 3
19
316.67
ไตรมาสที่ 4
19
219.00
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4. สวัสดิการกู้ยืม
สสวท. ได้ทาข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินดังนี้
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน
2. ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน
3. ธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)
4. ธนาคารออมสินสาหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของสมาชิก

ที่
1
2
3
4

การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ของพนักงาน สสวท.
อัตราดอกเบี้ย
สถาบันการเงิน
วงเงินกู้ (บาท)
จานวนผู้ใช้สิทธิ์ (คน)
ร้อยละต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
188,120,407.83
2.90
141 สัญญา
ธนาคารกรุงไทย
13,050,000.00
7.00
9 สัญญา
ธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ 3,450,000.00
7.25
4 สัญญา
ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 15,200,000.00
7.25
11 สัญญา

ข้อมูล ณ
วันที่
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

5. การกู้ยืมเพื่อการซื้อสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2563 มีพนักงานกู้ยืมเพื่อซื้อสื่อจานวน 27 ราย โดยมีค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรวม 1,115,880.00
บาท และมีเงินต้นคงเหลืออยู่ที่ 4,384,120.00 บาท
ไตรมาสที่ 4,
222,890.00, 20%

ไตรมาสที่ 1,
256,300.00, 23%

1,115,880.00 บาท
กู้ยืมซื้อสื่อ
ไตรมาสที่ 1 - 4
ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 3,
100,000.00, 9%

ไตรมาสที่ 2,
536,690.00, 48%
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4
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ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อซื้อสื่อย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 – 2563
3,103,866.00

3,988,356.00
1,115,880.00

ปี 2561

ปี 2562

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

จานวน (ราย)
65
89
27

ปี 2563
งบประมาณ (บาท)
3,103,866.00
3,988,356.00
1,115,880.00

 งานสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2563
ที่

สวัสดิการ

1 หนังสือผ่านสิทธิสถาบันทางการเงิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารออมสิน
2 จัดหาเครื่องแต่งกายชุดสูท
3 จัดทาคาสั่งคณะกรรมการ สสวท. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ
4 จัดทาประกาศ/ คาสั่งแต่งตั้งพนักงาน/ แต่ตั้งคณะกรรมการ/ แต่งตั้ง
อนุกรรมการ/ แต่งตั้งคณะทางาน โดยผู้อานวยการ สสวท. ลงนาม
5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลรัฐ ให้กับพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลในครอบครัว
6 จัดทาหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
7 สวัสดิการน้าดื่ม
8 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
9 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.
- เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสมรส
- เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานหรือคู่สมรสในการคลอดบุตร
- ผู้ปฏิบัติงานในการอุปสมบท
- เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยใน

จานวน

ยอดเงิน
(บาท)

21 ราย
4 ราย
2 คน
19 ฉบับ
38 ฉบับ

-

45 ครั้ง

-

47 ฉบับ
1,920 ถัง
64 คน

67,795.20
409,035.50

4 ครั้ง
2 ครั้ง
9 ครั้ง

1,200.00
6,000.00
18,000.00
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ที่

สวัสดิการ

- ค่าจัดการศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน
10 ตรวจสุขภาพประจาปี 2563
- พนักงาน สสวท.
- ลูกจ้าง / TOR
- พนักงานสมทบ และอดีตพนักงาน
- ผู้เกษียณ
11 มอบรางวัลบุคลากรผู้ทาประโยชน์ให้กับ สสวท. ประจาปี 2563
- ผู้ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
- ผู้ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 30 ปี เงินรางวัลคนละ 30,000 บาท
รวม

2 ครั้ง

ยอดเงิน
(บาท)
23,000.00

250 คน
6 คน
6 คน
20 คน

-

13 คน
3 คน

130,000
90,000
755,830.70

จานวน
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4.

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ

4.1 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ในกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตามที่กาหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ปีงบประมาณ 2563
ที่

หัวข้อ

ระยะเวลา

1
2

หลักสูตร แนะนาผลิตภัณฑ์ Lenovo (Notebook All in one)
หลักสูตร Microsoft Office 2016

15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62

จานวน
(คน)
43
63

ประเทศ
ไทย
ไทย

ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จานวน 2 ครั้ง รวมจานวน 106 คน
ไตรมาส 2 3 และ 4 ไม่มี
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 106 คน

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ปีงบประมาณ 2563
ที่
1
2
3

4

5
6
7
8

หัวข้อ

ระยะเวลา

หลักสูตร ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุ่นที่ 1 10 - 12 ม.ค. 63
หลักสูตร ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุ่นที่ 2 21 - 23 ก.พ 63
หลักสูตร Creative to Innovation Development for
28 ม.ค. 63
Performance Working (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน) รุ่นที่ 2
หลักสูตร Growth Mindset for Performance
29 ม.ค. 63
working การสร้างแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน
กิจกรรม Check In ครั้งที่ 6
8 ม.ค. 2563
กิจกรรม Check In ครั้งที่ 7
28 ม.ค. 2563
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 1
2 เม.ย. 2563
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 2
16 เม.ย. 2563

จานวน
(คน)
27
30
25

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

33

ไทย

5
5
6
10

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ที่
9
10
11
12
13
14
15
16

หัวข้อ
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 3
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 4
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 5
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 6
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 7
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 8
กิจกรรม Check In Dialogue Online ครั้งที่ 9
กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 12

ระยะเวลา
30 เม.ย. 2563
14 พ.ค. 2563
28 พ.ค. 2563
16 มิ.ย. 2563
24 มิ.ย. 2563
8 ก.ค. 2563
29 ก.ค. 2563
15 ก.ย. 2563

จานวน
(คน)
10
6
4
5
3
5
4
5

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไตรมาส 1 ไม่มี
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 6 ครั้ง รวมจานวน 125 คน
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 7 ครั้ง รวมจานวน 44 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 3 ครั้ง รวมจานวน 14 คน
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Core Competency) จานวน 16 ครั้ง รวมทั้งหมด 183 คน

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) ปีงบประมาณ 2563
ที่

หัวข้อ

1 ิจกรรมแลกเปลี
กิ
่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับสูง เวลา
13.30 - 15.30 น. ชั้น 1 อาคาร T-ONE สุขุมวิท 40
2 ิจกรรมแลกเปลี
กิ
่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับกลางและต้น
สสวท. เวลา 14.30 - 16.30 น. ร้าน Patom organic
living

1 ก.ย. 2563

จานวน
(คน)
13

22 ก.ย. 2563

24

ระยะเวลา

ประเทศ
ไทย
ไทย

ไตรมาส 1 2 และ 3 ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency)
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) จานวน 2 ครั้ง รวมจานวน 37 คน
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด
37 คน
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4. สมรรถนะกลุม่ งาน (Functional Competency) ปีงบประมาณ 2563
สมรรถนะ
กลุ่มงาน
วิชาการ
วิชาการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ
วิชาการ/อานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ

จานวน
ผู้เข้า
หลักสูตร/กิจกรรม
วิธีการ
อบรม
(คน)
4.1 การพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
อบรมภายใน
4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
อบรมภายใน
139
4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. อบรมภายใน 1,078
4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา
ศึกษาต่อ
28
4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบตั ิงาน ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ภายนอก
8
(ต่างประเทศ)
4.6 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก
อบรมภายนอก
50
4.7 การฝึกอบรมจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
อบรมภายใน/
40
องค์กร
ภายนอก
4.8 การฝึกอบรมจัดโดย สาขา ICT
อบรมภายใน/
98
ภายนอก

4.1 ทุนการศึกษา
4.1.1 ทุน สสวท.
1) ระดับปริญญาเอก
ปัจจุบันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่แจ้งจบการศึกษา จานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา / สถาบัน
ระยะเวลาศึกษา
1 น.ส.โศภิตา จันทร์ศรี
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และ
1 มิ.ย. 2554 ถึง
เทคโนโลยีศึกษา)
31 พ.ค. 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย 2557 ถึง
นักวิชาการ
เพื่อการศึกษา
31 ส.ค. 2560
สาขาเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(รายงานตัวกลับเข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ปฏิบัติงานเมื่อวันที่
เหนือ
1 สิงหาคม 2560)
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กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 6 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา / สถาบัน
1 น.ส.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์
การสอนคณิตศาสตร์
นักวิชาการอาวุโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
2 น.ส.เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์
การสอนคณิตศาสตร์
นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
3 นางสาวกมลนารี ลายคราม
Science Education
ผู้ชานาญ
University of Alberta Canada
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
4 นางทวินันท์ แสงขัติยะ
Doctor of Philosophy in Education
นักวิชาการ
Research (PhD with integrated PGDip)
ฝ่ายโอลิมปิกและอัจฉริยภาพ
Brunel University London
England
5

นางสาววิชุราตรี กลับแสง
นักวิชาการ
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

6

นายจตุพล งามแม้น
นักวิชาการ
สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนา
การวัดและประเมินผล

Doctor of Philosophy in Science
Education: Physical Geography ซึ่งเน้น
ด้าน Earth Science
Western Michigan University, USA
- ภาษาอังกฤษหลักสูตร English as a
Second Language : ESL
- Doctor of Philosophy in Mathematics
Education เน้นด้าน Assessment
Western Michigan University, USA

2) ระดับปริญญาโท (นอกเวลาปฏิบัติงาน) จานวน 4 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาที่จะไปศึกษา
1 นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี บริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders วิชาเอก
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3 นางสาวรัชดา คารักษ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
4 นางสาวนวีนา วรรธนผลากูร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาศึกษา
31 ก.ค. 2560
- 30 ก.ค. 2563
31 ก.ค. 2560
- 30 ก.ค. 2563
4 ก.ย. 2561
- 3 ก.ย. 2565
1 ต.ค. 2562
- 30 ก.ย. 2566
(Pre- sessional English
course 6 สัปดาห์
24 ก.ค. - 6 ก.ย. 2562)

2 ม.ค. 2563
- 30 ธ.ค. 2567

ม.ค. – ก.ค. 2563
ส.ค. 2563 – ก.ค. 2567

ระยะเวลา
1 พ.ค. 2561
– 30 พ.ค. 64
18 เม.ย. 2562
- 30 เม.ย. 2564
12 มิ.ย. 2562
- 31 ส.ค. 2564
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4.1.2 ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2563
สสวท. ได้จัดทาแผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรและเอกสารคาขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
เพื่อขอรับการจัดสรรทุนประเภททุนตามความต้องการของส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษา) ระดับปริญญาเอก จานวนรวม 2 ทุน ได้แก่
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ เน้นทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เน้นทางคณิตศาสตร์
สานักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนประเภททุ นตามความต้องการของส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษา) ระดับปริญญาเอก ให้ สสวท. จานวน
1 ทุนคือ ทุนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ เน้นทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) ซึ่ง สสวท. ได้
ดาเนินการรับสมัครตามขั้นตอนของสานักงาน ก.พ. และแจ้งชื่อผู้มีสิทธิรับทุนไปยังสานักงาน ก.พ. ซึ่ง ก.พ. อนุมัติตามที่
สสวท. เสนอ และให้ผู้มีสิทธิรับทุนแจ้งยืนยันการขอรับทุนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
ผู้มีสิทธิรับทุนขอสละสิทธิในการรับทุนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องผู้ค้าประกัน และ สสวท. ได้แจ้งให้สานักงาน ก.พ.
ทราบด้วยแล้ว
การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ส่ง
รายละเอี ย ดค าขอรั บ การจั ด สรรทุ น ส าหรั บ การเตรี ย มและพั ฒ นาก าลั ง คนของภาครั ฐ ในระดั บ หน่ ว ยงาน
(Departmented-based) ประจาปีงบประมาณ 2564 เฉพาะในส่วนของทุนบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป (ภูมิภาค) ทุน UIS
ทุน UIS (ภูมิภาค)
โดยที่ทุนบุคคลทั่วไป คือ ทุนสาหรับบุคคลภายนอก และเป็นทุนที่กาหนดให้บรรจุนักเรียนทุนก่อนที่จะไปศึกษา
หน่วยงานจึงจะต้องเตรียมตาแหน่งเพื่อบรรจุนักเรียนทุนทันทีที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน สาหรับทุน UIS
(Undergraduate Intelligence Scholarship Program) คือ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ จัดสรรให้กับส่วนราชการที่มีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ส่วนนบุคคลทั่วไป (ภูมิภาค)
และทุน UIS (ภูมิภาค) จัดสรรให้เฉพาะส่วนราชการที่มีหน่วยงานในภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้น ทุนที่ สสวท. สามารถขอรับการ
จัดสรรได้คือทุนบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจาก สสวท. ไม่มีอัตราในการบรรจุบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน จึงขอไม่รับการ
จัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30

HROD
4.2 การบรรยายทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลา
รายละเอียด
ผู้เข้าร่วม
11 ธ.ค. 2562 บรรยายวิชาการเชิงปฏิบัติการ Game Based Learning
55
25 ธ.ค. 2562 Open House เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท.
12
16 ม.ค. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 1
11
23 ม.ค. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 2
9
6 ก.พ. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 4
5
13 ก.พ. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 5
8
27 ก.พ. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 7
7
12 มี.ค. 2563 กิจกรรม เพื่อน สอนเพื่อน พี่สอนน้อง การสร้างสื่อ AR ด้วยมือชาว สสวท. ครั้งที่ 9
3
17 ก.ค. 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
29
ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไตรมาส 1 มีการบรรยายทางวิชาการ จานวน 2 ครั้ง รวมจานวน 67 คน
ไตรมาส 2 มีการบรรยายทางวิชาการ จานวน 6 ครั้ง รวมจานวน 43 คน
ไตรมาส 3 ไม่มีการบรรยายทางวิชาการ
ไตรมาส 4 มีการบรรยายทางวิชาการ จานวน 1 ครั้ง รวมจานวน 29 คน
รวมปี ง บประมาณ 2563 มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะตามกลุ่ ม งาน (Functional Competency) จ านวน 9 ครั้ ง
รวมทั้งหมด 139 คน
4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลา
รายละเอียด
16 ต.ค. 2562
ผุ้อานวยการพบพนักงาน สานักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4 - 6 ต.ค. 2562 ประชุมฝ่าย HROD
11 พ.ย. 2562
ิผุอานวยการพบพนักงาน สานักบริหาร สานักพัฒนาองค์กร ฝ่ายกฎหมาย
16 - 18 พ.ย. 2562 ประชุมฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ และฝ่ายกฎหมาย
21 พ.ค. 2563
ผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
16 ก.ย. 2563
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน
18 - 19 ก.ย. 2563 สัมมนาสานักบริหารองค์กรและพัฒนาองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
18 ก.ย. 2563
สัมมนาสานักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
9 - 10 ก.ย. 2563 สัมมนาสานักพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
18 ก.ย. 2563
สัมมนาสานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ก.ย. 2563
สัมมนาสานัก วิชาการวัดและประเมินผล
10 ก.ย. 2563
สัมมนาสานัก บริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ
19 - 20 ก.ย. 2563 สัมมนาฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน

ผู้เข้าร่วม
91
12
57
12
318
312
54
50
29
51
21
25
9
31

ระยะเวลา
1 ก.ย. 2563
22 ก.ย. 2563

HROD
ผู้เข้าร่วม
13
24

รายละเอียด
ิจกรรมแลกเปลี
กิ
่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับสูง
ิจกรรมแลกเปลี
กิ
่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับกลางและต้น สสวท.

ไตรมาส 1 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. จานวน 4 ครั้ง จานวน 172 คน
ไตรมาส 2 ไม่มีการพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท.
ไตรมาส 3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. จานวน 1 ครั้ง จานวน 318 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. จานวน 10 ครั้ง จานวน 588 คน
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. จานวน 15 ครั้ง รวมทั้งหมด 1,078 คน

ที่

หัวข้อ

1

การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษาตามแนวทางโคเซ็น และ
จัดการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ณ สถาบันโค
เซ็นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศ
ญี่ปุ่น
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนโครงการร่วมมือเพื่อพัฒนาสะ
เต็มศึกษาไทย - กัมพู
ร่วมเป็นวิทยากร International
Conference of Science Education
in Taiwan (ICSET 2019) ที่ The
Graduate Institute of science
Education, Nation Taiwan
University
ผู้อานวยการเดินทางไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานทางการศึกษา ณ ประเทศ
สิงคโปร์
ผู้อานวยการเดินทางไปร่วมการประชุม
PISA Governing Board (PGB) ครั้งที่
49 เกี่ยวกับการรายงานและการ

2

3

4

5

ระยะเวลา

รายชื่อ

28 ต.ค. – ผู้อานวยการ
1 พ.ย. 62 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์

จานวน

4.4 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563
ประเทศ

3

ญี่ปุ่น

ผช.ผอ.ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช

นายอธิป ฉายากุล

19 – 30
พ.ย. 62

นายวชิร ศรีคุ้ม

1

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

5–7
ธ.ค. 62

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

1

ไต้หวัน

2

สิงคโปร์

1

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

10 - 12
ก.พ. 63

ผู้อานวยการ
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
นายอธิป ฉายากุล
29 มี.ค. - ผู้อานวยการ
3 เม.ย. 63 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
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ที่

หัวข้อ

ระยะเวลา

รายชื่อ

จานวน

HROD
ประเทศ

เผยแพร่ผลการประเมิน PISA 2018
และผลการดาเนินงานและกรอบการ
ประเมิน PISA 2024 ณ กรุงเฮก
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์)
ไตรมาส 1 มีการประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง จานวน 5 คน
ไตรมาส 2 มีการประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ จานวน 2 ครั้ง จานวน 3 คน
ไตรมาส 3 และ 4 ไม่มี
รวมปี ง บประมาณ 2563 มี ก ารประชุ ม สั ม มนา ดู ง าน ปฏิ บั ติ ง าน ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งประเทศ จ านวน 5 ครั้ ง
รวมทั้งหมด 8 คน
4.5 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2563
ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
ระยะเวลา
1 การศึกษาดูงานในประเทศ (ครั้งที่ 2) และกิจกรรมปัจฉิม
3 - 4 ต.ค. 62
นิเทศ หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
ณ จังหวัดชลบุรี
2 การประชุมมดโลก (World Ant Forum Bangkok,
11 - 15 พ.ย. 62
2019) และเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ (ANet) ครั้ง
ที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3 อบรมภาษาอังกฤษสาหรับองค์กร Business English
17 พ.ย. 62 Course ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
26 ม.ค. 63
4 อบรมหลักสูตร Graphic Design ณ ชั้น 4 เซ็นจูรี่ พญา
25 - 29 พ.ย. 62
ไท กรุงเทพมหานคร
5 สัมมนาประจาปี Thailand HR Day 2019 ในประเด็น
20 - 21 พ.ย. 62
People Transformation: Human x Humane ของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ณ อิมแพค
ฟอร์รัมเมืองทองธานี
6 อบรมหลักสูตร Alex Osterwalder's Corporate
11 - 12 ธ.ค. 62
Innovation Masterclass in Thailand ณ สามย่านมิตร
ทาวน์ฮอลล์

ผู้เข้าร่วมอบรม
ผอ.สานัก
นายศรเทพ วรรณรัตน์

นายธเณศ เกิดแก้ว

นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล
นายเทอดศักดิ์ ณ สงขลา
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
ผอ.สานัก
นายศรเทพ วรรณรัตน์
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ที่
7

8
9

10
11

12
13

14

15

หัวข้อการอบรม/พัฒนา
ระยะเวลา
อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
12 - 13 ธ.ค. 62
การดาเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสานักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง" ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ JEIC 2019
12 - 13 ธ.ค. 62
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชี
13 ธ.ค. 62
ภาครัฐเรื่องใหม่ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เรื่อง รายได้
จากรายการไม่แลกเปลี่ยน)
อบรมหลักสูตร “การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ
18 ธ.ค. 62
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 8 ม.ค. - 13 มิ.ย. 63
(บงส.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้าน
17 - 19 ม.ค. 63
ดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจาปี 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคานวณ
25 - 26 ม.ค. 63
ราคากลาง การใช้งานระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง" ประจาปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา
27 - 28 ม.ค. 63
อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 - 2 ก.พ. 63
มือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็น
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ระบบ e-GP รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

HROD
ผู้เข้าร่วมอบรม
นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ
นางสรัญรศ คงแก้ว

นางสรัญรศ คงแก้ว
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

นายศุภณัฐ คุ้มโหมด
นางสาวทรายทิพย์ อึ้งสมรรถ
โกษา

นางสาวมาลาทิพย์ แจ้งไพร
นางสาวนัญรัศม์ วิจิตรรัฐ
กานต์
นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ
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HROD
ผู้เข้าร่วมอบรม

ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
ระยะเวลา
16 อบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหาร
12 ก.พ. - 2 ก.ค. 63 นายวรวรงค์ รักเรืองเดช
ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจาแนกไลเคนเบื้องต้น ณ
16 - 18 ก.พ. 63 นายธเณศ เกิดแก้ว
นางสาวอรสา ชูสกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร
18 อบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดย
20 - 29 ก.พ. 63 นายสามารถ คงทวีเลิศ
การมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24 ณ โรงแรมชล
พฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นายนวพล กาบแก้ว
19 อบรมหลักสูตร AI and Data Science for
25 ก.พ. 63
Management Level #3 ณ โรงแรม Grande Mercure
Fortune กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุณิสา สมมัย
20 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2563
5 - 6 มี.ค. 63
"Childhood Trauma in Disruptive World ความ
เจ็บปวดของเด็กในดลกผันผวน" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
21 อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการ
14 มี.ค. - 30 ก.ย. 63 นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
(ก.พ.ร.1 รุ่น 7) ณ สานักงาน ก.พ.ร.
22 อบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์
16 - 20 มี.ค. 63 นางสาวรตพร หลิน
ข้อมูลเชิงพื้นทางอินเตอร์เน็ต ณ สถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ สทอภ. กรุงเทพมหานคร
23 อบรมหลักสูตร วินัยการเงินการคลังและการับญชีภาครัฐ
21 - 22 มี.ค. 63 นางเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม
รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
นางนิรมล สุวรรณละออง
24 อบรมหลักสูตรการสร้างระบบพี่เลี้ยง รุ่นที่ 9 ณ โรงแรม
24 มี.ค. 63
แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิท ซอย 6)
25 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 25 พ.ค. - 12 มิ.ย. 63 นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม
ระดับกลาง รุ่นที่ 22 ของสถาบันพระปกเกล้า ณ สถาบัน
พระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร
นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ
26 อบรมหลักสูตรวิธีจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบ
29 พ.ค. 63
อิเล็กทรอนิกส์กับรูปแบบการเรียนแบบ Online & Real
Time Course เวลา 09.00 – 12.00 น.
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ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
27 อบรมหลักสูตรถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์
องค์กร ณ ห้องฝึกอบรม CRF Learning Center
กรุงเทพมหานคร
28 อบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ณ ห้องฝึกอบรม CRF Learning Center
กรุงเทพมหานคร
29 ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 อบรมหลักสูตร การประเมินค่างานและการจัดระดับงาน
โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Virtual Training

HROD
ผู้เข้าร่วมอบรม

ระยะเวลา
11 มิ.ย. 63

นางสาวสุจติ รา นาวัน

15 - 16 มิ.ย. 63

นางสาวประวีณา ติระ

18 มิ.ย. 63

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

16 ก.ค. 63

นางสาวจิิรวดี อิ่มสกุล
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสาวชนิกานต์ โพธะสินธุ
นางสุวิมล พีรทรัพย์
นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ

31 การอบรมหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการ
16 - 17 ก.ค. 63
ทาสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บาง
พลัด กรุงเทพมหานคร
32 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
30 - 31 ก.ค. 63
สอน ครั้งที่ 6" ประจาปี 2563 ณ สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
33 ฝึกอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและ
17 - 21 ส.ค. 63
แผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
34 ร่วมงานสัมมนา “Thailand HR Forum 2020 :
18 - 20 ส.ค. 63
Bridging the new normal : Agile people,
Performance and Platform” ผ่านระบบ Virtual
Conference
35 ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคกระบวนการจัดทางบประมาณ 29 - 30 ส.ค. 263
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตาม
ประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา" รุ่นที่ 5 ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
36 อบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ 27 ส.ค. - 3 ธ.ค. 63
รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

นายสมเกียรติ เพ็ญทอง

นางสาวสมาพร มณีเทพ
นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม
นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
นางธนิดา โพธิ์มาก นางสาว
วรรณทิพา เทพหล้า
นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์

นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
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ผู้เข้าร่วมอบรม

ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
ระยะเวลา
37 อบรมหลักสูตร Deep Learning for Image
16 - 17 ก.ย. 63 นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ
Applications ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร
38 เรียนคอร์ส Essential Grammar & Essay Writing
12 ก.ย. - 14 พ.ย. 63 นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส
จานวน 35 ชั่วโมง ณ สถาบัน KandoWriting
39 ประชุิมคณะกรรมการบริหารงานของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้าน 16 - 17 ก.ย. 63 นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 โดยการประชุมทางไกลด้วยวีดิ
ทัศน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM
ไตรมาส 1 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 10 ครั้ง จานวน 10 คน
ไตรมาส 2 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 14 ครั้ง จานวน 16 คน
ไตรมาส 3 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 5 ครั้ง จานวน 5 คน
ไตรมาส 4 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 10 ครั้ง จานวน 20 คน
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 39 ครั้ง รวมทั้งหมด 51 คน
4.6 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ที่
ระยะเวลา
หัวข้อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
1
10 ต.ค. 62 กิจกรรม Check in ฟังด้วยใจ
4
2
26 พ.ย. 62 อบรมหลัิกสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย
19
เทคโนโลยี G Suite
3
1 พ.ย. 62 กิจกรรม Check in ฟังด้วยใจ
8
4
14 พ.ย. 62 กิจกรรม Check in ฟังด้วยใจ
6
5
2 ธ.ค. 62 กิจกรรม Check in ฟังด้วยใจ
7
6
24 ธ.ค. 62 กิจกรรม Check in ฟังด้วยใจ
6

ไตรมาส 1 มีการฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงานจัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร จานวน 6 ครั้ง
จานวน 40 คน
ไตรมาส 2 3 และ 4 ไม่มี
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
จานวน 6 ครั้ง รวมทั้งหมด 40 คน
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4.7 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ICT
ที่
ระยะเวลา
หัวข้อ
1 26 ส.ค. 2563 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัด Active Learning ให้สนุกใน
การสอนออนไลน์ ใครๆ ก็ทาได้ 1 ครั้ง 32 คน
2 17 ส.ค. 2563 การฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งานระบบ MIS-PLUS เรื่อง คืนเงิน
ทดรองจ่าย ผ่านช่องทาง Mobile Banking

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
32
66

ไตรมาส 1 2 และ 3 ไม่มี
ไตรมาส 4 มีการฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดยฝ่าย ICT จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 98 คน
รวมปีงบประมาณ 2563 มีการฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ICT จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 98 คน
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5.

งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทางาน

ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 งานประชาสัมพันธ์ภายใน
5.1.1 แนะนาพนักงานใหม่ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 คน
- กลุ่มบริหาร
จานวน 1 คน
- กลุ่มวิชาการ
จานวน 1 คน

5.1.2 แสดงความยินดีพนักงานเลื่อนตาแหน่งประจาปี 2563 จานวน 9 คน
- กลุ่มวิชาการ
จานวน 4 คน
- กลุ่มอานวยการ
จานวน 5 คน
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5.1.3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ
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5.1.4 โปสเตอร์แนะนาสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ชองพนักงาน และระเบียบข้อบังคับ
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5.1.5 การสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ใช้แอพลิเคชั่น Line เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ข้อมูล และรับแจ้ง
ปัญหาการให้บริการต่าง ๆ โดย Line Official Account ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สามารถกดติดตามโดย
การเพิ่มเพื่อน และค้นหาบัญชีชื่อ @qrt7565h ในปีงบประมาณ 2563 มีจานวนผู้ติดตาอยู่ที่ 346 คน และจะนับจานวน
สมาชิกเฉพาะผู้ติดตามที่ไม่ได้ทาการบล็อกบัญชีเท่านั้น

5.1.6 “เต็มใจถามตอบ” ประจาทุกวันพุธ ได้แก่ การเตรียมตัวสาหรับการประเมินเลื่อนเงินเดือน สิทธิการเบิกค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลรัฐบาลของพนักงานและครอบครัว แนวปฏิบัติในการขอลาพักผ่อนเพื่อชดเชยการ
มาปฏิบัติงานในวันหยุด ข้อมูลเกี่ยวกับการ Work from Home ของบุคลากร สสวท. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน เป็น
ต้น
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5.1.7 เว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์ http://hrod.ipst.ac.th
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

เข้าชมเว็บไซต์ 65,939 ครัง้

การเปิ ดดู 57,016 ครัง้

เนื้อหาที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มี 5 ลาดับสูงสุด ดังนี้
1. แบบฟอร์ม
2. หน้าแรกเว็บไซต์
3. แสดงความยินดีพนักงานเลื่อนตาแหน่ง
4. การทางานล่วงเวลา
5. คอร์สออนไลน์
5.1.8 แนะนาคอร์สเรียนออนไลน์ จานวน 20 คอร์ส
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5.1.9 แนะนา Podcast
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5.2 งานริเริ่มและพัฒนา
5.2.1 ระบบเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่พนักงานผ่าน Google Forms และชาระเงินผ่าน QR Code
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้มีการนาเสนอแพคเกจประกันอุบัติเหตุหมู่เพื่อ
เป็นทางเลือกให้พนักงาน พนักงานสมทบ และ TOR ผู้ปฏิบัติงานภายใน สสวท. ที่มีความประสงค์ที่จะทาประกันโดย
สมัครใจ และด้วยขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่ทาหนังสือเวียนส่งไปยังสาขา/ ฝ่าย ที่ผ่านมาเป็นการใช้กระดาษ จึงได้มี
แนวคิดที่จะลดการใช้กระดาษ และอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่มีความสนใจซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความรวดเร็ว ลดเวลาการปฏิบัติงานและลดภาระของเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปของสาขา/ฝ่าย ในการ
รวบรวมและนาเงินมาส่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯจึงได้ออกแบบ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google
Forms) สาหรับการเลือกแพคเกจประกัน และชาระเงินผ่าน QR Code ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเลือกแพคเกจ และ
ชาระเงินได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว และยั งได้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องนาส่งบริษัทประกัน
ไม่ต้องทางานซ้าซ้อนประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้
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5.2.2 สะสมพอยท์ผ่าน Line Official Account
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายใน สสวท. ตลอดทั้งปี จึงได้
ริเริ่มนาระบบสะสมพอยท์ของระบบ Line Official Account เพื่อให้พนักงานทุกคนที่ติดตาม Line HROD สามารถที่จะ
ใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองสแกนพอยท์ในทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม เก็บสะสมพอยท์ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 เมื่อถึงสิ้น
ปีงบประมาณ มีการสุ่มผู้โชคดีจากการสะสมพอยท์ เพื่อเป็นการขอบคุณ และส่งเสริมความผูกพันธ์ให้กับพนักงานภายใน
องค์กร
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6.

งานพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน

6.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PMQA
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนอง
โครงการพัฒ นาการบริห ารจั ดการ สสวท. ทุกมิติ ให้ มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่ งเสริม
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพิ่ ม การยอมรั บ สสวท. ในฐานะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์การแห่งคุณภาพ ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2562 โดยในไตรมาสแรกได้วางแผนดาเนินงาน 2 กิจกรรม คือ การดาเนินงานและติดตามงานตาม
Project Charter และการขอรับการพิจารณารางวัล ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวด 1 การนาองค์กร ซึ่งได้ประสานงานกับ
วิทยากรและเตรียมการเพื่อดาเนินงานตามแผนด้วยแล้ว แต่เมื่อได้เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการรับสมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ.2563 จากสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแนะนาองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนที่
ประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้สมัครในประเภท PMQA
4.0 โดยไม่จาเป็นต้องสมัครรายหมวด เนื่องจากองค์การมหาชนจะต้องได้รับการประเมินตามระบบราชการ 4.0 อยู่แล้ว
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงขอปรับแผนการดาเนินงาน โดยดาเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. การทบทวน ดาเนินงานและติด ตามงาน Project Charter ที่คณะทางานแต่ล ะหมวดได้จัดท าเมื่อ
ปีงบประมาณ 2562 และการจัดทา Project Charter เพื่อดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ในระยะแรกได้มีการดาเนินงานและติดตามงานเป็นระยะ ๆ และได้เตรียมการจัดประชุมเพื่อนาเสนอ
ความคืบหน้าการดาเนินงาน Project Charter และทบทวนการดาเนินงานในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท.
เป็นองค์การแห่งคุณภาพในปลายเดือนมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และคณะทางานส่ วนใหญ่มีภ ารกิจส าคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อขับเคลื่ อนการศึกษาด้ว ยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสู่การศึกษาวิถีแบบปกติใหม่ จึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน และเลื่อนการจัดประชุมเป็นวันที่ 19 สิงหาคม
2563 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 1602 ชั้น 6 อาคารอานวยการ สสวท. โดยปรับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ และได้เชิญนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษา
และวิทยากร ซึ่งได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับ (feedback) ของสานักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น
และคาแนะนาในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนให้คาแนะนา Project Charter ซึ่งแต่ละ
หมวดได้นาเสนอเพื่อดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
2. การสมัครรางวัล PMQA 4.0 ซึ่งในขั้นตอนที่ 1 จะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครทางออนไลน์
4 แบบฟอร์ ม ได้แก่ 1) เอกสารการสมัครรางวัล 2) ลั กษณะส าคัญขององค์การ 3) แบบประเมินตนเอง และ
4) ตัวชี้วัดหมวด 7 เมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 จึงจะดาเนินการในขั้นต่อไป
จากการส่งแบบฟอร์มการสมัครในขั้นตอนที่ 1 ทางระบบออนไลน์ สสวท. ได้รับผลคะแนนในระบบรวม
(หมวด 1-7) 416.53 คะแนน จาก 500 คะแนน โดยเป็นระบบราชการ 3.33 และสานักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลใน
ระบบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่ง สสวท. ยังไม่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 โดยได้รับ 293.02 คะแนน จาก 500
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คะแนน เป็ น ระบบราชการ 2.34 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร ได้ แจ้งรายละเอี ยดข้ อเสนอแนะเพื่ อ ปรับ ปรุ ง เมื่อวั น ที่
11 มีนาคม 2563 ซึ่งนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับ (feedback) ของสานักงาน
ก.พ.ร. และนาเสนอผลการวิเคราะห์รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ในกาประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ได้จัดสรุปรายงานโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให สสวท. เปนองค
การแหงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว
6.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู้ หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สานักงาน ก.พ.ร.)
ในระยะเวลาปี งบประมาณ 2563 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและพัฒ นาองค์กรจะดาเนินการจัดการความรู้ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของงานประจา และส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนของงานประจา มีการปฏิบัติงานโดยทาการรวบรวม เผยแพร่ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอตามที่ได้
รับมาจากหน่วยงาน สาขา ฝ่าย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาในแต่ละเดือน ดังนี้
1. การจัดแผนประจาปี 2561 - 2563 การจัดการความรู้ของ สสวท.
2. การปรับปรุงหน้า KM/ upload แบบฟอร์ม/ แนะนาพนักงานใหม่/ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ ระบบ E-HR
ในหน้า KM/ ข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เช่น วันหยุดประจาปี แนวปฏิบัติ ระเบียบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงความรู้บนระบบ KM Intranet ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. รวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยจาแนกตามทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่บุคลากร สสวท. อันนาไปจัดเก็บเป็นข้อมูลที่
สามารถสืบค้นและพัฒนาต่อยอดได้จากรุ่นสู่รุ่น
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาความเชี่ยวชาญของตน และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มงาน
สาขา และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรต่อไป
2. กิจกรรม IPST lunch Talk โดยดาเนินการต่อจากปีงบประมาณ 2562
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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3. กิจกรรมเมนูความรู้ โดยนาสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. ได้ศึกษาผ่านเว็บไซต์ KM portal สสวท. เดือนละ 1 เรื่อง
งานกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดทา
เว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สสวท. โดยจาแนกตามทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ตามแผนการดาเนินงาน
ในระยะที่ 1 ปีงประมาณ 2563

กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้
ที่
กิจกรรม
1 “Lunch Talk :Board Game IPST”
2 “Lunch Talk : การผลิตและพัฒนาครู ยุค New Normal” โดยนาย
วรวรงค รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อานวยการ เป็นผู้ร่วมเสวนา
3 “Lunch Talk : เงินทองของต้องรู้” โดยนายอภิสิทธิ์ ธงไชย
นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม พนักงาน สสวท. และ บลจ.ทหารไทย
รวมจานวนผู้เข้ากิจกรรม

วันเวลา
20 ก.พ. 2563
6 ส.ค. 2563

ผู้เข้าร่วม (คน)
37
38

2 ก.ย. 2563

56
131
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กิจกรรมเมนูความรู้ โดยนาสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. ได้ศึกษาผ่าน http://kmportal.ipst.ac.th ดังนี้
ที่
เดือน
1 ตุลาคม 2562

เรื่อง
“30 อาหารที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็น”

2 พฤศจิกายน 2562 “30 อาหารที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็น (2)

3 ธันวาคม 2562

“ 5 G will change the world - but
who will keep it safe”

4 มกราคม 2563

“ต้องวางเครื่องฟอกอากาศในห้องนอน
ตรงไหน ถึงจะปลอดภัยที่สุด”
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ที่
เดือน
5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง
“ The Era of Antisocial Social
Media”

6 มีนาคม 2563

“ความรักในสังคมที่หายไปและถูกเข้าใจ
ผิด”

7 เมษายน 2563

“3 Tips to Avoid WFH Burnout”

8 พฤษภาคม 2563

“ Build a Culture That Aligns with
People”

9 มิถุนายน 2563

“สายดิน เบรกเกอร์ เครื่องป้องกันไฟดูด
ทางานต่างกันอย่างไร”
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ที่
เดือน
10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง
“ How to Stay Focused If You’ re
Assigned to Multiple Projects at
Once”

11 สิงหาคม 2563

“How Different Personality Types
Cope with an Always On
Culture”

12 กันยายน 2563

“4 Strengths of Family Friendly
Work Cultures”

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ โดยให้พนักงานเขียน ส่งบทความ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงาน
เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยมอบรางวัลหนังสือขายดีเป็นของที่ระลึก ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกุมภาพันธ์
บทความได้รับการคัดเลือก “ความรักในสังคมที่หายไปและถูกเข้าใจ
ผิด”
2

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนมีนาคม
บทความได้รับการคัดเลือก “กองทุนรวม SSF เพื่อการออม” และ “อว.
จับมือ สธ. ถอดรหัสบทวิเคราะห์ COVID – 19”
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ที่
กิจกรรม
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนเมษายน 2563

4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนพฤษภาคม 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “Podcast คืออะไร ทาไมต้อง Podcast”
โดย ดร. อภิสิทธิ์ ธงไชย ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู

5

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนมิถุนายน 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “อาชีพภาษาอังกฤษ คาศัพท์กว่า 108
อาชีพ รวมถึงคาอ่าน คาแปล และฟังการออกเสียง”
โดย นางสาววรรณรดา นิรมานสกุล ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน

6

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกรกฎาคม 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “สุขภาพดีได้ด้วย Autophagy”
โดย นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

7

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนสิงหาคม 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “รีบเคลียร์ให้เสร็จ จะได้รีบจบ
‘Precrastination’ เมื่อการทางานเสร็จไวส่งผลลบกว่าที่คิด”
โดย นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

8

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกันยายน 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “จับปลาปีนต้นไม้ วิถีทาลายคนยุค 4.0”
โดย นางสาววรรณรดา นิรมานสกุล ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรม
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6.3 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย
ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและ
ผลงานของพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความสาคัญนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันโดยผ่านรูปแบบการจัดที่หลากหลาย ครอบคลุมพนักงานแต่ละกลุ่ ม แต่ละช่วงวัย โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
วันเวลา
จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
1 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน จานวน 3 ครั้ง 9 คนประชุม
ต.ค. 63
9
วางแผนและเตรียมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันปี
2563
2 กิจกรรม We Care Your Voice ประจาเดือน ธันวาคม
20 ธ.ค. 62
19
2562
3 กิจกรรมตลาดนัดความสุข ครั้งที่ 7
20 ธ.ค. 62
163
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร อานวยการ สสวท.
4 กิจกรรม “WE LOVE IPST" ปี 2 ส่งเรื่องเล่า
ก.พ. – มี.ค. 63
1
(Storytelling) เราอยากเล่าเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.
เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
5 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน มีนาคม 2563
มี.ค. 2563
13
6 กิจกรรม We Care Your Voice เฉพาะกิจ Work from
มี.ค. – เม.ย. 63
19
home รับมือ Covid-19
7 กิจกรรมน้องเต็มใจแจก Point 1
26 มี.ค. 63
14
8 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน มิถุนายน 2563
มิ.ย. 63
1
9 กิจกรรมน้องเต็มใจแจก Point 2
14 พ.ค. 63
14
10 กิจกรรมน้องเต็มใจชวนตอบ
19 - 30 มิ.ย.
29
11 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน สิงหาคม 2563
ส.ค. 2563
18
12 กิจกรรมน้องเต็มใจชวนตอบ
28 ส.ค. 2563
4
13 กิจกรรมน้องเต็มใจแจกของที่ระลึกกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
29 ก.ย. 2563
91
และพัฒนากรทั้งปี 2563
รวมจานวนผู้เข้ากิจกรรม
395
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในปีงบประมาณ 2563 มีการจัด
กิจกรรมทั้งหมดจานวน 13 ครั้ง รวมคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 395 คน
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กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาของบุคลากร
กิจกรรม “ศุกร์สาราญ การกุศล” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือ
โรงเรียนและนักเรียนก่อนที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรม “สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 3” ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
อานวยการ สสวท. ฝั่งห้องปฏิบัติงานอาคารและสถานที่ ได้รับยอดเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 64,215 บาท

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สสวท. “สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 3” ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ธันวาคม
2562 ณ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ ตาบลหนองฝ้าย อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมปรับปรุงและจัดทา
ห้องแห่งการเรียนรู้ให้มีสื่อ อุปกรณ์และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ยอดที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายใน สสวท. เป็นเงิน 71,130 บาท

กิจกรรมจิตอาสา สสวท. บาเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรม “สสวท. ร่วมใจ ปันสุข” มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ณ
หมู่บ้านกะเหรี่ยงบางกะม่า โป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
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กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจาปี 2563 ในหัวข้อ “The Future of IPST บนวิถีของการปรับตัว” วันที่ 16 กันยายน
2563

งานสโมสร สสวท.
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อความเป็นนศิริมงคล สาหรับการ
เริ่มต้นปีใหม่ที่กาลังจะมาถึง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันที่บุคลากร สสวท. ทุกระดับ ทุกฝ่าย จะได้มีโอกาสทากิจกรรม
ร่วมกัน อันจะยังประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ และก่อให้เกิดความรัก สามัคคี และความผูกพัน
ระหว่ า งกั น ซึ่ ง น าไปสู่ บ รรยากาศของความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ในการปฏิ บั ติ ง านของชาว สสวท. ตามแนวคิ ด ที่ ว่ า
"คนสาราญ งานสาเร็จ"

กิจกรรมวิ่งสร้างสุข วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
บุ ค ลากร สสวท. หั น มาดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยวิ ธี ง่ า ยๆ และไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยมากมาย โดยจั ด กิ จ กรรม Virtual Run
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้บุคลากร สสวท. เห็นความสาคัญในการออกกาลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในทุกเพศทุกวัย
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กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณประจาปี 2563 “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยน้องพี่ผูกพัน” วันที่ 23 กันยายน 2563

6.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเข้าใจในเรื่องราวและแนวคิดใหม่ๆ และสามารถนาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้สามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการช่วยลดความตึงเครียดให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบปะสังสรรค์กันในทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่
กิจกรรม
วันที่
จานวน (คน)
1 One Day Trip สงบจิต ชิดธรรมชาติ ตามรอยโบราณสถาน ณ
30 พ.ย. 2562
37
วัดมเหยงค์ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระราม ๙” ณ พิพิธภัณฑ์
31 ม.ค. 2563
39
พระราม ๙ จังหวัดปทุมธานี
3 กิจกรรม Workshop ทาหน้ากากอนามัย D.I.Y. อานวยการ โดย
25 ก.พ. 2563
28
คณะวิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
ณ ห้องประชุม ASTEP ชั้น 1 อาคารอานวยการ
4 การศึกษาดูงาน “การออมเงินและการลงทุน”ณ พิพิธภัณฑ์
26 ก.พ. 2563
18
เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 กิจกรรม Workshop ทาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยฝ่าย
25 มี.ค. 2563
60
ทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับสาขาเคมีและชีววิทยา ณ ห้องประชุม
ASTEP ชั้น 1 อาคารอานวยการ
6 การเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)” ครั้งที่ 1 ผ่าน
24 เม.ย. 2563
53
โปรแกรม ZOOM Video Conference
7 การเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)” ครั้งที่ 2 ผ่าน
15 พ.ค. 2563
43
โปรแกรม ZOOM Video Conference
8 การเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)” ครั้งที่ 3 ผ่าน
26 มิ.ย. 2563
36
โปรแกรม ZOOM Video Conference
รวมจานวนผู้เข้ากิจกรรม
314
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6.5 กิจกรรมสร้างจิตสานึกและจิตอาสาสู่สังคม
กิจกรรม “ศุกร์สาราญ การกุศล” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือ
โรงเรียนและนักเรียนก่อนที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรม “สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 3” ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
อานวยการ สสวท. ฝั่งห้องปฏิบัติงานอาคารและสถานที่ ได้รับยอดเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 64,215 บาท

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สสวท. “สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 3” ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ธันวาคม
2562 ณ โรงเรีย นบ้านกรับ ใหญ่ ตาบลหนองฝ้า ย อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่ว มจัด กิจกรรมปรับปรุงและ
จัด ทาห้อ งแห่ง การเรีย นรู้ใ ห้มีสื่อ อุป กรณ์ และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ยอดที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายใน สสวท. เป็นเงิน 71,130 บาท

6.6 กิจกรรมพัฒนาด้านอื่นๆ
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อให้บุคลากร สสวท. ร่วมทาความดี เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว อีกทั้งยั ง ส่ งเสริ ม ให้ บุ คลากรมีจิ ต สาธารณะ ทากิจกรรมที่ เป็ น ประโยชน์ เ พื่ อสั ง คมส่ ว นร่ ว ม โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นทั้งหมด 11 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิตจานวนทั้งหมด 73 คน
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7.

ภาพรวมผลการปฏิบัตงิ านและการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร

ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 3 รหัสกิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ) ดังนี้
รหัส
ผลการ
งบประมาณที่
ค่าใช้จ่าย ณ
ร้อยละ
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม
ปฏิบัติงาน จัดสรร (บาท) ปัจจุบัน(บาท) ค่าใช้จ่าย
105220100 โครงการหลั ก 22.1 การพั ฒ นา
100% 10,213,500 9,672,432.51
94.70
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและเสริ ม สร้ า ง
ความผูกพัน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม

50%

9,513,750

8,872,769.03

93.26

50%

699,750

799,663.48

100

เป้ า หมายของระบบสมรรถนะของบุ ค ลากรและ
เป้าหมายนโยบาย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร
สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย
รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

408280100 งบบุคลากร

ผลการ

งบประมาณที่

ค่าใช้จ่าย ณ

ร้อยละ

ปฏิบัติงาน

จัดสรร (บาท)

ปัจจุบัน (บาท)

ค่าใช้จ่าย

100% 265,168,000 257,187,172.02
221,000,000 215,374,676.60

96.99

กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงาน

20%

97.45

กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

10%

252,000

252,000

100.00

กิจกรรมที่ 3 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ / กองทุน

20%

25,415,000

23,770,124.66

93.53

กิจกรรมที่ 4 เงินเพิ่มพิเศษประจาตาแหน่ง

20%

12,000,000

11,464,563.43

95.54

กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนสาหรับผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น

15%

201,000

186,474.00

92.77

กิจกรรมที่ 6 ค่าชดเชย

15%

6,300,000

6,139,333.33

97.45

สงเคราะห์
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รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

408280300 การดาเนินงานของฝ่าย

ผลการ

งบประมาณที่

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

ปฏิบัติงาน

จัดสรร (บาท)

(บาท)

ค่าใช้จ่าย

100% 30,819,700.00 27,878,777.24

90.46

ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร
กิจกรรมที่ 1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล /ตรวจ

10%

10,000,000 11,014,292.37

100

สุขภาพ
กิจกรรมที่ 2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/ตรวจ

5%

1,000,000

1,087,729.25

100

กิจกรรมที่ 3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5%

500,000

427,963.75

85.59

กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

10%

13,820,000 13,048,590.08

94.42

กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานด้านบุคลากร

10%

200,400

117,495.90

58.63

กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง

10%

16,000

180

1.13

กิจกรรมที่ 7 การดาเนินงานกองทุนสารอง

10%

117,800

115,543.0

98.08

10%

120,000

93,818.40

78.18

กิจกรรมที่ 9 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.

20%

2,990,100

1,737,886.15

58.12

กิจกรรมที่ 10 การจัดงานวันสถาปนา 48 ปี สสวท.

10%

275,400

235,278.34

85.43

สุขภาพพนักงานที่เกษียณอายุ

เลี้ยงชีพ
กิจกรรมที่ 8 สวัสดิการอื่น ๆ (น้าดื่ม/ยาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล)
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8.

การประชุมเพื่อพัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรมีการดาเนินทบทวน วางแผน พัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
8.1 การประชุม มอบหมายงาน ติดตามงานฝ่าย HROD และเตรียมการดาเนินงานปี 2564
8.2 การปรับปรุงระบบการทางานและการพัฒนานวัตกรรมในการทางาน
8.3 การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Thailand HR Innovation Award 2020)

8.1 การประชุม มอบหมายงานและติดตามงานฝ่าย HROD และเตรียมการดาเนินงานปี 2564
ด้วยในปีงบประมาณ 2563 พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 1 คน เกษียณอายุ จึงได้จัดทา
แผนงานและแบ่งผู้รับผิดชอบงานภายในฝ่ายฯ เพื่อให้งานภายในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ภายในฝ่ายฯ ให้มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

งาน
1. อนุกรรมการบริหารงานบุคคล

2. กรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.

3. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

4. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ /ผู้แทนพนักงานใน
อนุกรรมการบริหารงานบุคคล
5. คณะทางานด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกรม
6. คณะทางานด้านสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

7. คณะทางานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้เกี่ยวข้อง
จัดทาวาระการประชุม จัดทาข้อมูล เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในวาระ
สรุปรายงานการประชุม
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง
1. นิรมล
1. สุวิมล
2. ชนิกานต์
2. พรหทัย
3. อัญทิวา
1. นิรมล
2. พรหทัย
3. อัญทิวา
1. นิรมล
2. ณัฏฐิณี
3. พัทนดนัย
1. สุวิมล
1. กุมาริชาติ
1. ฐิตาภา
2. สิริมดี
3. อัญทิวา
1. นิรมล
2. ชนิกานต์
3. สุวิมล
4. สิริมดี

1. ณัฏฐิณี
2. กุมาริชาติ
3. พัทนดนัย
1. พรหทัย

4. ฐิตาภา
5. สิริมดี

1. ชนิกานต์
2. อัญทิวา
1. ณัฏฐิณี
-

-
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การติดตามงานที่เกี่ยวข้อง
สิงหาคม - กันยายน 2563
งาน

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

วันเวลานัดประชุม

1. แนวทางการปฏิบัติงาน WFH 1. ชนิกานต์

ประชุมกลุม่ ย่อย จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สรุปนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการผู้บริหาร

2. อัตรากาลัง

เวียนผู้บริหารจัดทาข้อมูล รวบรวมและ
สรุปนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการผู้บริหาร
จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการนาเสนอ
นัดประชุมหารือ และจัดทาวาระเข้าอนุบุคคล
จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการนาเสนอ
นัดประชุมหารือ และจัดทาวาระเข้าอนุบุคคล
สรุปรายงานการประชุม
จัดเตรียมวาระและจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประชุมย่อย 5 สค.63 (9.00)
ประชุมย่อย (II) 6 สค.63
(13.30)
(นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง)
ไดเร็ค : 19 สค. 63 (15.00)
ประชุมย่อย 7 สค.63 (9.00)
ไดเร็ค : 26 สค. (15.00)
ประชุมย่อย 7 สค.63 (9.00)
อนุบุคคล ....สค. 63
ประชุมย่อย 10 สค. (9.00 )
อนุบุคคล ....สค. 63
ประชุมย่อย 10 สค. (10.30 )
กก.พัฒนา .....สค.63

จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการนาเสนอ
นัดประชุมหารือ และจัดทาวาระเข้าประชุม

ประชุมย่อย 11 สค. (13.30 )
อนุบคคล/กองทุน .....กย.63

จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการนาเสนอ
นัดประชุมหารือ และจัดทาวาระเข้าประชุม
ในอนุบุคคล/คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ประชุมย่อย 11 สค. (13.30 )
กก.พัฒนา ....สค.63
อนุบคคล .....กย.63

จัดเก็บแฟ้มที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย
จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับ
ฝ่าย IT

(รอกรรมการนัดหมาย)

นัดหมายกลุ่มย่อยประชุม หารือประเด็นที่
เกี่ยวข้อง จัดทาข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร

ประชุมย่อย 7 สค.63 (13.30)
ประชุมคณะทางาน ..... สค.63
ไดเร็ค : 19 สค. 63 (15.00)
ประชุมย่อย 7 สค.63 (13.30)

1. สุวิมล

3. วาระเงินเดือน/โบนัส

1. สุวิมล
2. พรหทัย
4. วาระการปรับปรุงระเบียบ
1. นิรมล
สวัสดิการ
2. สิริมดี
5. งานการประชุมพัฒนา
1. นิรมล
บุคลากร
2. ณัฏฐิณี
3. พัทนดนัย
6. แผนงานด้านกองทุนเพื่อ
1. นิรมล
นวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. 2. พรหทัย
(ปี 2564)
7. แผนงานด้านการพัฒนา
1. นิรมล
ทรัพยากรบุคคล (ปี 2564)
2. ณัฏฐิณี
3. กุมาริชาติ
4. พัทนดนัย
8. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์/
1. สุวิมล
ผู้แทนพนักงานในอนุบุคคล
9. แผนงานด้านการสนับสนุน
1. กุมาริชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกรม
10.คณะทางานสัมมนาบุคลากร 1. ฐิตาภา
ประจาปี 2563
2. พัทนดนัย
11.งานด้านสวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทน

1. ฐิตาภา
2. สิริมดี
3. อัญทิวา

จัดเตรียมข้อมูลด้านสวัสดิการและประโยชน์ตอบ
แทนในประเด็นจะหารือ ประชุมร่วมกัน

(รอ IT นัดหมาย)
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การวางแผนการดาเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2564
งาน
1. Career Growth

2. WFH
(มีระบบใหม่)

3. Competency

4. IDP
(มีระบบใหม่)

5. Leadership
and Talent
(มีระบบใหม่)
6. Communication

7. Environment

8. Early Retirement
และการ Rotation

รายละเอียด
 การทบทวนปรับปรุงเนื้อหาการประเมินเพื่อเสื่อนตาแหน่ง
 การจัดกิจกรรมและแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสนับสนุน
การเลื่อนตาแหน่ง
 การปรับปรุงระบบที่เกีย่ วข้อง
 ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ
 ออกแบบ และจัดทาร่างระเบียบ แนวปฏิบัติ
 ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง
 นาเสนอในคณะกรรมการผู้บริหาร
 นาเสนอในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 บันทึกข้อมูล Competency ในระบบอบรม เพื่อสามารถ
ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานการพัฒนา
 การปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถดาเนินการดึงข้อมูลมาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การนาผลสมรรถนะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทาแผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP) โดย Customize เป็นรายบุคคล
(ดูองค์ประกอบเหล่านี้ Performance /Potential /Strength
Weakness /Project Assignment)
 ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กลางและต้น
 การเตรียมผู้บริหารในอนาคต
 IDP กลุ่มบริหาร / IDP กลุ่ม Talent
 ศึกษาปัญหา แนวทางและวิธีการในการสื่อสารที่เหมาะสมของ
สสวท.
 ออกแบบรูปแบบของการสื่อสารภายในฝ่าย สานักและ สสวท.
 นาเสนอในคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท.
 ศึกษาการสร้าง Environment ในองค์กรในรูปแบบใหม่ๆ
 ออกแบบรูปแบบการสร้าง Environment นาไปใช้
 นาเสนอในคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท.
 แนวทางการ Early Retirement
 การออกแบบวิธีการต่างๆ
 การนาเสนอในคณะกรรมการผู้บริหาร และอนุบคุ คล

ผู้รับผิดชอบ
สุวิมล พัทนดนัย ฐิตาภา

ชนิกานต์ สิริมดี กุมาริชาติ

ณัฏฐิณี พัทนดนัย

นิรมล (กลุม่ บริหาร)
ณัฏฐิณี (กลุ่มวิชาการ)
พัทนดนัย (กลุ่มอานวยการ)

นิรมล ชนิกานต์ พรหทัย
อัญทิวา
กุมาริชาติ สุวิมล ฐิตาภา

ณัฏฐิณี สิรมิ ดี อัญทิวา

นิรมล ชนิกานต์ สุวิมล
พรหทัย
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8.2 การปรับปรุงระบบการทางานและพัฒนานวัตกรรมในการทางาน
ในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการหารือประชุมร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงระบบการทางานและพัฒนานวัตกรรมในการทางาน โดยมีทั้งการหารือการพัฒนาระบบ e-HR
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้ตอบสนองการทางานมากขึ้น
รวมถึงยังได้คิดต่อยอด เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ณ ปัจจุบัน ให้มีเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยขับเคลื่อนงาน โดยสรุปการดาเนินงาน การนา IT มาใช้ในการพัฒนางาน และการพัฒนา
นวัตกรรม ด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ปี 2561 – 2565 ดังนี้
1. ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพัฒนาต่อเนื่องในการใช้งาน
ที่

งาน

รายละเอียด

1

ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนา

จัดทาระบบการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าอบรมและ
พัฒนา
จัดทาระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
พนักงานเกษียณ และระบบการบันทึก
ข้อมูล

2. ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เกษียณ

3

ระบบ eTraining

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ Micro
Learning เพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากรผ่าน Application

4

Web HROD

5

Line@HR

พัฒนาระบบการใช้งาน Web HROD
ให้สามารถรองรับการนาเสนอข้อมูลใน
เว็บในรูปแบบ Real-time และพัฒนา
กราฟฟิคการใช้งาน
การสมัครสมาชิก Line@ เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ผ่าน Line@

ผลการดาเนินการ
กาหนดแล้วเสร็จ
- ดาเนินการจัดทา
ระบบเรียบร้อยแล้วใน
ปี 2561
- ดาเนินการจัดทา
ระบบเรียบร้อยแล้วใน
ปี 2563
- ใช้งานเต็มรูปแบบ
ปี 2564
- ดาเนินการจัดทา
ระบบเรียบร้อยแล้วใน
ปี 2564
โดยซื้อใช้งานแล้ว 1
ระบบ
- ดาเนินการเรียบร้อย
แล้วในปี 2561 และ
Update ข้อมูล
ต่อเนื่อง
- ดาเนินการเรียบร้อย
แล้วในปี 2561 และ
Update ข้อมูล
ต่อเนื่อง
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2. อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนา หารือ และจะใช้งานในปี 2564 - 2565
ที่

งาน

1

ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน TOR

2

พัฒนาปรับปรุงระบบ e-HR
2.1 ระบบการกู้ซื้อสื่อ
2.2 ระบบการตัดสูท/ชุดขาว
2.3 ระบบการขอหนังสือผ่านสิทธิ์
2.4 ระบบการขอนามบัตร
2.5 ระบบการขอมีบัตรพนง./ชุดขาว
2.6 ระบบทุนการศึกษา

3

4

5

รายละเอียด
การจัดหาและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการ
บันทึกข้อมูล การจัดเก็บ และUp date ข้อมูล
พนักงาน TOR
- หารือและจัดทาความต้องการแล้ว
- HR จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ

- หารือและจัดทาความต้องการแล้ว
- ฝ่าย HR ทดลองบันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาให้
เชื่อมโยงกับระบบทุน สสวท.
2.7 ระบบการประเมินเลื่อนตาแหน่ง ปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้งาน
แล้ว
2.8 ระบบ Competency / IDP
พัฒนาระบบ Competency / IDP ใน e-HR
ให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
และเชื่อมโยงข้อมูลใช้งาน
ระบบผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
- จัดทาระบบเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเสนอแนะการ
ปรับแก้ไข
ระบบ e-Learning
- หารือและจัดทาความต้องการ เสนอฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่าย HR จัดทาข้อมูลเพื่อทดลองใช้
- ประสานฝ่าย IT หาเครื่องมือที่เหมาะสม
(ขณะนี้พิจารณาแล้วจะทาผ่านเว็บ)
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
- ฝ่าย IT นาเสนอเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารแล้ว
- ฝ่าย HR หารือเพื่อนาไปใช้

ผลการดาเนินการ
กาหนดแล้วเสร็จ
- ดาเนินการแล้ว
และจะใช้งานปี
2564
- คาดว่าใช้งานในปี
2564

- คาดว่าใช้งานในปี
2564
- คาดว่าใช้งานในปี
2564
- คาดว่าใช้งานในปี
2564
- คาดว่าใช้งานในปี
2564
- คาดว่าใช้งานในปี
2564

- คาดว่าใช้งานในปี
2564
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ที่

งาน

รายละเอียด

6

ระบบการจัดทาคาสั่ง ประกาศ

- จัดทาความต้องการและนาเสนอฝ่าย IT
พิจารณาเครื่องมือที่เหมาะสม

7

ระบบแจ้งข้อมูลหลักสูตรอบรม
ภายนอก

การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ เพื่อบันทึกข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมภายนอก
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับพนักงาน

HROD
ผลการดาเนินการ
กาหนดแล้วเสร็จ
- คาดว่าใช้งานในปี
2564

- ปัจจุบันแจ้งผ่าน
Web/email
- คาดว่าใช้งานในปี
2565
8 ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ เพื่อจัดเก็บข้อมูล - คาดว่าใช้งานในปี
การประชุมอนุกรรมการบริหารงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสาคัญๆ
2564 - 2565
บุคคล คณะกรรมการกองทุนเพื่อ
โดยมีชั้นความลับ และสามารถเรียกใช้งานได้
นวัตกรรมฯ คณะกรรมการพัฒนา
ทันที
บุคลากร
9 ระบบ HR chat bot
จัดทาข้อมูลถามตอบด้านงานทรัพยากร
- คาดว่าใช้งานในปี
บุคคล โดยพัฒนาผ่านระบบchat bot เพื่อให้ 2565
สามารถโต้ตอบกับพนักงานที่สอบถามข้อมูล
ได้ทันที
10 ระบบ e-HR Application
- พัฒนาระบบ e-HR ปัจจุบัน สู่ e-HR
- รอหาพิจารณาและ
Application
นาเสนอผู้กากับดูแล
- ได้ดูระบบแล้ว มีความน่าสนใจ แต่ยังมี
ประเด็นเรื่องความซ้าซ้อนและค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง
11 ระบบสารองการบันทึกเวลา
จัดทาระบบสารองโดยใช้ QR Code ในการ - รอพิจารณาปรับ
เข้า - ออก
บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานกรณีเครื่อง วิธีการเป็นการบันทึก
สแกนนิ้วมีปัญหา โดยเชื่อมโยงกับบัตร
เวลาโดย GPS หรือ
พนักงานรูปแบบใหม่
Bluetooth
ในระบบ e-HR
Application
12 ระบบแจ้งเรื่องจากผู้อานวยการไป
การพัฒนาระบบ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลที่
ใช้ในระบบสารบรรณ
ผู้ช่วยฯ
เกี่ยวข้องของฝ่ายฯ ไปยังผู้ช่วยผู้อานวยการ อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝ่าย
รับทราบ
เพื่อรับทราบข้อสั่งการของผู้อานวยการ
บริหารทั่วไปกาลัง
ปรับปรุง
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13

14

15
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งาน
รายละเอียด
ผลการดาเนินการ
กาหนดแล้วเสร็จ
ระบบการติดตามและรายงาน WFH - จัดทาระบบที่สามารถบันทึกแผนการ
- คาดว่าใช้งานในปี
ปฏิบัติงาน การติดตามและการรายงาน WFH 2565
ที่สะดวก Real-time
ระบบ e-HR Phrase 2 ใน
- สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รับจ้าง และ - คาดว่าใช้งานในปี
Function อื่น ๆ ที่ยังไม่มีในปัจจุบัน หารือการพัฒนาระบบ e-HR Phrase 2 โดย 2565
จะเพิ่มรูปแบบเป็น Application ด้วย
- นาเสนอความเห็นชอบจากผู้กากับ
การปรับปรุงหน้า KM Portal
ปรับปรุง Interface หน้าเว็บไซต์ KM Portal - คาดว่าใช้งานในปี
ให้ User Friendly User Friendly
2565

16 การพัฒนาปรับปรุงระบบยืมคืน
- พัฒนาปรับปรุงระบบยืมคืน ระบบการเตือน
ระบบการเตือนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราชฯ อินทรธนู
เครื่องราชฯ อินทรธนู ตราหมวกต่าง ๆ ตราหมวกต่าง ๆ เพื่อเตือนผู้ใช้งาน และ
กาหนดเวลาในการส่งคืนรวมทั้งการติดตาม
- หารือกับ IT เรื่องเครื่องมือการใช้งาน
17 การพัฒนางานที่เกี่ยวกับการแจ้ง
- การปรับปรุงวิธีการการแจ้งพันธะของ
พันธะพนักงานลาออก
พนักงานลาออก โดยยกเลิกการใช้การเวียน
กระดาษ มาใช้ผ่านระบบแทน
- หารือกับ IT เรื่องเครื่องมือการใช้งาน

- คาดว่าใช้งานในปี
2565

- คาดว่าใช้งานในปี
2565
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8.3 การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Thailand HR Innovation Award 2020)
ในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ส่ งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2020) ซึ่งจัดโดยสมาคมการบริหารงานบุคคล
แห่งประเทศไทย โดยส่งผลงาน จานวน 2 รายการ คือ
1. โครงการ e-HR เมื่อโลกเปลี่ยนไป แต่เรา…ไม่สะเทือน
เหตุผลและแรงบันดาลใจที่ส่งโครงการนี้เข้าประกวด
1. เมื่อย้อนกลับ ไปคิดถึงจุดตั้งต้น ในอดีตที่มีการพัฒ นาระบบ e-HR ขึ้นมา ก็พบว่า ระบบนี้เป็นการคิ ด และ
ออกแบบร่วมกันของสมาชิกในฝ่าย HR ที่เป็นรุ่นพี่ผู้อาวุโส ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุไปแล้ว กลุ่มบุคคลนี้มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน HR ในระดับสูง มีความลึก ความแม่นยาและความละเอียดใน
การทางาน บุคคลเหล่านี้ ได้มีส่ว นในการช่ว ยวางหลั กคิด แนวทาง กระบวนการขั้นตอนของงาน HR ในฐานะที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ทาให้สามารถออกแบบระบบนี้ตอบสนองงาน HR ได้อย่างสมบูรณ์ ต่อมาเป็นทีมสมาชิก HR รุ่นใหม่ที่เข้ามา
สานต่อ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้เร็ว จึงเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ การไม่หยุดนิ่งของงาน HR จากจุดเริ่มต้นของการเกิดระบบนี้ที่อาศัยความรู้ในหลักการของ
คนรุ่นพี่ที่มีความถนัดอย่างหนึ่ง ส่งผ่านและสานต่อมาถึงคนรุ่นน้องผู้ที่ถนัดอีกอย่างหนึ่ง เป็นการส่งมอบงานจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ได้อย่างพอดี เหมาะสมและลงตัว
2. ปี พ.ศ. 2562 ฝ่าย HR ได้มีโอกาสนาผลงานด้านระบบ e-HR เข้าประกวด โดยผ่านการพิจารณาเป็น TQM
Progressive Learner และได้ไปนาเสนอระบบ e-HR หัวข้อ ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR ในงาน THAILAND QUALITY
CONFERENCE & The 20 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2562 ณ
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการนาเสนอ และได้รับเสียงชื่นชมในการ
ดาเนินการของฝ่าย HR จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะหาเวทีที่ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอกรณีศึกษาใน
ระบบ e-HR ที่เป็นผลผลิตอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทางานของสมาชิกในทีม สสวท. และถือเป็นนวัตกรรมชิ้น
สาคัญที่ได้ปฏิวัติการทางานด้านทรัพยากรบุคคลภายในของ สสวท. ที่มองเห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
3. แรงบันดาลใจประการสาคัญอีกประการหนึ่งที่ตัดสินใจส่งโครงการเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ช่วงเหตุการณ์โควิด สสวท. ปิดที่ทาการเป็นการชั่วคราว ให้พนักงานทางาน WFH ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว งานสนับสนุนอื่น ๆ ต้องตระเตรียมการให้บริการผู้บริหารและพนักงานอย่างเร่งด่วน และ
พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขณะที่ฝ่าย HR มีระบบ e-HR ที่มีความพร้อม มีความเสถียร และพนักงานได้ใช้ระบบนี้มา
ระยะหนึ่งแล้ว การทางานของฝ่าย HR ที่จะ Support บุคลากรภายในจึงไม่เกิดปัญหาหรือข้อติดขัดใด ๆ การปฏิบัติงาน
HR สามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและพนักงานได้
อย่างสมบูรณ์ เสมือนหนึ่งยังนั่งทางานอยู่ในสถานการณ์ปกติ เวลาในช่วง WFH สาหรับงาน HR จึงเป็นช่วงที่เห็นความ
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สมบูรณ์แบบในระบบนี้อย่างชัดเจน และยังเป็นช่วงเวลาที่ทีม HR ได้หันมาใช้เวลาในการมองและต่อยอดความคิดที่จะ
ปรับปรุง พัฒนาระบบ e-HR ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไปด้วย
จากแรงบันดาลใจทั้งสามประการข้างต้น จึงอยากจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนในเวทีของงานด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ได้ร่วมเรียนรู้ถึงบทเรียนนี้ที่ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่น หรือจะ
เหตุการณ์ Disruptive ที่ไม่มีใครทันได้คาดคิด เหตุการณ์เหล่านั้นกระเทือนการทางานของ HR น้อยมาก เพราะเราได้
สร้างนวัตกรรม HR รองรับไว้แล้ว และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่ตั้งชื่อโครงการที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ที่ว่า
“e-HR เมื่อโลกเปลี่ยนไป แต่เรา…ไม่สะเทือน”
2. โครงการ เรื่องเล่าชาวอยู่บ้าน
เหตุผลและแรงบันดาลใจที่ส่งโครงการนี้เข้าประกวด
ด้วยในช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 สสวท.ปิดที่ทาการและให้พนักงานทางาน Work from Home
และโดยหน้าที่บทบาทของ HR ประการสาคัญคือ การใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตในการทางานให้กับพนักงาน ทีม HR จึง
มีโจทย์สาหรับเรื่องนี้ว่า เราจะสามารถดูแลคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานในระหว่าง WHF ได้อย่างไร และด้วย
กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ฝ่าย HR ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นประจาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงได้
ออกแบบกิจ กรรมเพื่อตอบโจทย์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทางานให้กับพนักงานระหว่าง WFH โดยใช้ชื่อ
กิจกรรมว่า “เรื่องเล่าชาวอยู่บ้าน”
การจัดกิจกรรมเรื่องเล่าชาวอยู่บ้าน ได้ดาเนินการจัด 2 ครั้ง โดยมีความหลากหลายของพนักงานที่มาถ่ายทอด
ทั้งวัยวุฒิ ตาแหน่ง กลุ่มงาน รวมถึงความหลากหลายของกิจกรรมที่นามาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งหลังการจัดกิจกรรมได้รับ
เสียงชื่นชมจากพนักงาน และยังอยากให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ฝ่าย HR เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีช่วย
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในการทางานและสร้ างความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนเป็นการออกแบบกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ใหม่ ที่แม้จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ไม่ได้ลงทุนด้านค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองและรูปแบบที่เคยจัด
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทุกคนต้องทางานที่บ้าน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมาในมุมมองของคนทางาน HR แล้ว
ถือว่าประสบความสาเร็จมาก จึงเป็นที่มาที่อยากแชร์กรณีศึกษาเรื่องนี้ และร่วมส่งโครงการนี้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม
HR Innovation Award New Track : HR Initiatives during Covid-19 times
แม้ว่าผลการตัดสิน สสวท.ยังไม่ผ่านเข้ารอบรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand
HR Innovation Award 2020) แต่ก็ถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจและความท้าทายใหม่ในการที่จะพัฒ นางานด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป ให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ และตั้งเป้าหมายสาคัญในการที่จะพัฒนาให้
งานด้านทรัพยากรบุคคล สสวท. เป็น Best Practice ระดับประเทศ และมีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในปีถัดไป
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9.

การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการพัฒนาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการและพนักงานในฝ่าย
ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม นั้น ฝ่ายฯยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่องานหรือที่พนักงานมีความสนใจ ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล

ชื่อหลักสูตร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับกลางและต้น สสวท.
สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM

2

นางนิรมล สุวรรณละออง

ชั่วโมง
2.0
14.0
1.30

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับสูง

2.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ
การประเมิ น ค่ า งานและการจั ด ระดั บ งาน ผ่ า นระบบ Virtual
Training
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

5.0
3.0
1.30

กิจกรรม ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน์

1.0

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0
2.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

ิจกรรมแลกเปลี
กิ
่ยนเรียนรู้ร่วมผู้บริหารระดับกลางและต้น สสวท.
14.30 - 16.30 น. ร้าน Patom organic living
สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ
การประเมิ น ค่ า งานและการจั ด ระดั บ งาน ผ่ า นระบบ Virtual
Training
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0
14.0
1.30
5.0
3.0
1.30
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ที่

3
4

5

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

น.ส.บุญญรัตน์ นภาคณาพร การใช้งานระบบ MIS-PLUS เรื่อง คืนเงินทดรองจ่าย ผ่านช่องทาง

นางฐิตาภา ขาเลิศ

นางสุวิมล พีรทรัพย์

HROD
ชั่วโมง

Mobile Banking ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต

2.0
2.30
14.0
3.30

กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม lunch Talk

1.30

การใช้งานระบบ MIS-PLUS เรื่อง คืนเงินทดรองจ่าย ผ่านช่องทาง
Mobile Banking ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
กิจกรรม lunch Talk

2.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรม ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน์

1.0

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0

3.0

2.30

2.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ
การประเมิ น ค่ า งานและการจั ด ระดั บ งาน ผ่ า นระบบ Virtual
Training
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

14.0
1.30
5.0
3.0
1.30
72

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

6

7

นางสาวสิริมดี นาคสังข์

น.ส.ชนิกานต์ โพธะสินธุ

HROD
ชั่วโมง
3.0
2.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม lunch Talk

14.0

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม

24.0

กิจกรรม lunch Talk

2.30

1.30
3.0

กิจกรรม ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน์

1.0

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0
2.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ
การประเมิ น ค่ า งานและการจั ด ระดั บ งาน ผ่ า นระบบ Virtual
Training
การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

14.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

หลักสูตร สุจริตไทย สาหรับบุคคลทั่วไป

1.30
5.0
3.0
3.0
2.0
1.0
73
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ชั่วโมง

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร

8

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว :
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม Check in Dialogue

14.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ
ร่วมงานสัมมนา “Thailand HR Forum 2020 : Bridging the new
normal : Agile people, Performance and Platform” ผ่ า น
ระบบ Virtual Conference
การใช้งานระบบ MIS-PLUS เรื่อง คืนเงินทดรองจ่าย ผ่านช่องทาง
Mobile Banking ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
กิจกรรม Check In Dialogue Online

5.0

1.30
2.30

18.0

2.30
2.0

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรม Check In Dialogue Online

6.0

T+ KEEP Kalm ang Carry on รุ่ น ที่ 2 วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2563
09.00 – 12.30 น. ZOOM โดย ธนาคารจิตอาสา สสส.
Virtual Seminar PMAT x G-able | Mverge หลั ก สู ต ร PDPA in
Action การแบ่งปันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 (PDPA) ที่เกี่ยวข้องกับ HR ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา
13.30 - 15.00 น. ผ
สัมมนา BizValues Live EP.14-Regulation Impact Assessment
กับ ดร.รัชพร วงศาโรจน์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 24
มิ.ย. เวลา 19.00 - 20.30 น. Live สดผ่าน FB
กิจกรรม Check In Dialogue Online

3.30

กิจกรรม ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน์

2.0

1.30

1.30

2.0
1.0

สั ม ม น า BizValues Live EP. 13 - Psychological Capital ใ น
องค์กร กับ อ.ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 17 มิ.ย. เวลา 19.00 Live สดผ่าน FB
กิจกรรม Check In Dialogue Online

1.30

BizValues Live EP. 12- Reskill, Upskill, Essential Skill วันพุธที่
10 มิ.ย. เวลา 19.00 Live สดผ่าน FB

1.30

2.0
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ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร

HROD
ชั่วโมง

กิจกรรม Check In Dialogue Online

2.0

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0

BizValues Live EP.9-Creating Resilience Culture พุธที่ 20 พ.ค.
19.00 Live ในกลุ่ม FB: BizValues Live for Public Sector
กิจกรรม Check In Dialogue Online

1.30

PMAT Virtual Seminar: The Impact of the Coronavirus on
HR and The New Normal
สัมมนาออนไลน์ เตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดทางาน และ ปรับ
กระบวนการ HR หลังโควิด-19
สั ม มนาออนไลน์ เ รื่ อ ง BizValues Live EP.7- ล้ ว งลึ ก Business
Transformation
กิจกรรม Check In Dialogue Online

1.30

Managing OKRs in a Post COVID-19 World OKRs กั บ โลกหลั ง
COVID19
สั ม มนาออนไลน์ เ รื่ อ งBizValues ues Live EP.6-The Risk สยบ
วิกฤต พิชิตความเสี่ย
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

2.0

2.0

2.0
1.30
2.0

1.30
2.0

หลักสูตร Visual storytelling & HR pitch Canvas

2.0

หลักสูตร Empower Mind

1.0

BizValues Live EP.5 - Business Continuity Plan แผนขับองค์กร
ท้าวิกฤตโรค
อบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาวิทยากรภายในขององค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.อาจารย์
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย จัดโดย PMAT & DURIAN
กิจกรรม Check In Dialogue Online

1.5

GURU Talk by PMAT Virtual Seminar on Zoom webinar HR
ฝ่ าวิกฤต COVID 19 Series ตอน ตายแล้ ว ไปไหน?? วันเสาร์ที่ 11
เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ทาง Zoom webinar
การสั ม มนาในหั ว ข้ อ "The Working from Home Experiences:
The New World of Work Series" วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

2.0

2.0

2.0

1.5
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ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
เวลา 13.30 - 15.00 น. เข้าร่วมสัมมนาได้ในระบบออนไลน์ ได้ผ่าน
ZOOM
การสั ม มนาในหั ว ข้ อ "Role of HR in COVID-19 pandemic" วั น
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. เข้าร่วมสัมมนาได้
ในระบบออนไลน์ และพูดคุยสอบถามได้ผ่าน Microsoft Team
กิจกรรม Check In Dialogue Online

9

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม Check in Dialogue

HROD
ชั่วโมง

1.5

2.0
14.0
1.30
2.30

กิจกรรม lunch Talk

3.0

จั ด Active Learning ให้ ส นุ ก ในการสอนออนไลน์ ใคร ๆ ก็ ท าได้
(แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)
ร่วมงานสัมมนา “Thailand HR Forum 2020 : Bridging the new
normal : Agile people, Performance and Platform” ผ่ า น
ระบบ Virtual Conference
การใช้งานระบบ MIS-PLUS เรื่อง คืนเงินทดรองจ่าย ผ่านช่องทาง
Mobile Banking ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
กิจกรรม Check In Dialogue Online

3.0
18.0

2.30
2.0

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรม Check In Dialogue Online

6.0

“Keep Calm & Carry On: Resilience Skills for Health
Promotors and Social Workers”
PDPA in Action การแบ่งปันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่ ว น
บุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่เกี่ยวข้องกับ HR
กิจกรรม Check In Dialogue Online

3.30

กิจกรรม ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน์
Psychological Capital
กิจกรรม Check In Dialogue Online
Reskill, Upskill, Essential Skill

2.0

1.30
2.0
1.0
1.30
2.0
1.30
76

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
กิจกรรม Check In Dialogue Online

2.0

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0

กิจกรรม น้องเต็มใจแจก Point

0.0

กิจกรรม Check In Dialogue Online

2.0

LINE Official Account for HR

2.0

1.30

เตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดทางาน และ ปรับกระบวนการ HR
หลังโควิด-19
หลักสูตร สุจริตไทย สาหรับบุคคลทั่วไป

2.0

สุจริตไทยสาหรับข้าราชการ

1.0

กิจกรรม Check In Dialogue Online

2.0

Managing OKRs in a Post COVID-19 World: OKRs กับโลกหลัง
COVID-19
Visual storytelling & HR pitch Canvas

2.0

1.0

2.0

Empower Mind

1.40

Business Continuity Plan

1.30

การพัฒนาวิทยากรภายในขององค์กรเพื่อความยั่งยืน

2.0

กิจกรรม Check In Dialogue Online

2.0

HR ฝ่าวิกฤต COVID 19 Series ตอน ตายแล้วไปไหน

2.0

The Working From Home Experiences: The New World of
Work Series
Role of HR in COVID-19 pandemic
กิจกรรม Check In Dialogue Online
10 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา

HROD
ชั่วโมง

1.30
1.30
2.0

สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม lunch Talk

14.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒ นาการบริหารจัดการเพื่อให้
สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ

5.0

1.30
3.0

77

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
กิจกรรม lunch Talk

HROD
ชั่วโมง
2.30

การประเมิ น ค่ า งานและการจั ด ระดั บ งาน ผ่ า นระบบ Virtual
Training
การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

3.0

11 นายพัทนดนัย จินตนครชัย สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
ศรี
IPST บนวิถีของการปรับตัว
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม lunch Talk

14.0

3.0
2.0

1.30
3.0

สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต

3.30

ร่วมงานสัมมนา “Thailand HR Forum 2020 : Bridging the new
normal: Agile people, Performance and Platform” ผ่านระบบ
Virtual Conference
กิจกรรม lunch Talk

18.0

สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต

3.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต

3.30

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

2.30

3.0
2.0

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

1.30

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาว(อยู่บ้าน)”

2.0

12 นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ สัมมนาสานักบริหารและพัฒนาองค์กรฯ ในหัวข้อ The Future of
IPST บนวิถีของการปรับตัว : Surviving in the New Normal ตั้งแต่
วั น ที่ 18 – 19 กั น ยายน 2563 ณ Sikhara Plago Resort อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมผู้อานวยการพบพนักงาน ผ่านระบบ ZOOM วันพุธที่ 16
กันยายน 2563
กิจกรรม lunch Talk
กิจกรรม lunch Talk

14.0

1.30
3.0
2.30
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ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อหลักสูตร
อบรมหลั ก สู ต รวิ ธี จั ด เก็ บ เอกสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู่ ร ะบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ รู ป แบบการเรี ย นแบบ Online & Real Time
Course ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้อานวยการพบพนักงาน

HROD
ชั่วโมง
3.0

3.0
2.0
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10. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานในระยะเวลาของปีงบประมาณ 2563 ประกอบกับในปี 2563 เป็นปีที่มีการเผชิญกับปัญหา
Covid-19 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้นามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในรอบปี
ทาให้มีข้อเสนอแนะและความท้าทายในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น และพัฒนางานในปี 2564 ต่อไป

10.1 ด้านผลการดาเนินงานในปี 2563
ปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายในงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การเผชิญกับภาวะ Covid-19 ที่ สสวท.ได้เห็นชอบให้พนักงานสามารถทางานอยู่ที่บ้านได้ และเป็นที่มาของการมองเห็น
สิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์ต้องเรียนรู้ที่ปรับตัวทั้งในเรื่องงานที่รับผิดชอบและงานที่ต้องสนับสนุนให้ กับ
องค์กร โดยสรุปเป็นประเด็นที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
1. ระบบ e-HR เป็นระบบสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ทาให้งานด้านการบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลไม่เกิดผลกระทบใดๆ สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือ การพัฒนางาน HR ที่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ
และมีขั้นตอนการทางานแบบเก่า ปรับให้สามารถทางานผ่านระบบ e-HR หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
งานไม่สะดุดติดขัดหรือเกิดปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น
2. ทบทวนแนวปฏิบัติการทางานในแบบใหม่ เมื่อองค์กรเผชิญปัญหาและต้องก้าวไปสู่ New Normal
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นทันท่วงทีอย่างไรบ้าง
สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือ การทางานในเชิงรุกมากขึ้น การทางานต้องตอบสนองไปกับนโยบายของ สสวท.เป็น
Strategic Partner ให้กับผู้บริหารและองค์กร ต้องหันกลับมาทบทวนว่ากฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติใดที่จะ
เอื้อให้เกิดการทางานในแบบ New Normal
3. ตระหนั กถึงบทบาทที่สาคัญของฝ่ าย HROD ในภาวะวิกฤต HR ต้องทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสาคัญให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล ตลอดจนการดูแลพนักงานในทุกมิติ
และการให้การสนับสนุน รับฟัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่ HR เมื่อเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
4. พัฒนาวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นโอกาสและความท้าทายในการที่จะพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กร เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป เพื่อประสานงานในการดาเนินงานให้สามารถลุล่วง เกิดความร่วมมือร่วมใจทางานร่วมกันเพื่อองค์กร
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10.2 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน ในปี 2564
งาน
1. Human Resource Management (HRM 1)
1.1 งานโครงสร้างองค์กรและระบบตาแหน่ง

1.2 งานอัตรากาลัง บรรจุและแต่งตั้ง
1.3 งานบริหารผลการปฏิบัติงาน

การทบทวนและพัฒนางานในปีงบประมาณ 2564
- การประกาศใช้ JD อย่างเป็นทางการ สื่อสารผู้บริหารและ
พนักงาน
- การวิเคราะห์ค่างาน และการประเมินค่างาน
- การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
- ระบบการจัดการสายความก้าวหน้าในอาชีพ
- การทบทวนการจ่ายเงินเดือนตามค่ากลาง
- การพิจารณาแนวทางในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน
- จัดทาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเหลื่อมเวลา WFH
- การวางแผนกาลังคนระยะยาว
- ทบทวนข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือก
- ทบทวนกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่
- ทบทวนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- ทบทวนและนาเสนอวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาขั้นตอนและติดตามการประเมินเลื่อนตาแหน่ง

2. Human Resource Management (HRM 2)
2.1 งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

- ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
- ทบทวนเรื่องงานกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (คณะกรรมการฯ)
- ติดตามการใช้งานระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เกษียณอายุ
- การพิจารณาการจัดสวัสดิการยืดหยุ่น
2.2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณธรรมและความผูกพัน - พิจารณาแนวทางที่เป็นปัจจัยในการสร้างความผูกพัน เพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ

3. Human Resource Development (HRD)
3.1 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคคล

3.2 งานพัฒนากลุ่มบริหารและผู้มีศักยภาพ
3.3 งานทุนการศึกษา

- การปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
การดาเนินงานของ สสวท.
- การส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านทางออนไลน์และ
e-learning
- การจัดทา Training Road MAP
- การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มศี ักยภาพในการทางานสูง
- ติดตามการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและสูง ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
- ทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและ
ทุนการศึกษา
- พัฒนาระบบข้อมูลด้านทุนการศึกษา และติดตามการจัดทา
ระบบ
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4. Organization Development (OD)
4.1 งานสารสนเทศและเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล
4.2 งาน PMQA
4.3 งานการจัดการความรู้
4.4 งานริเริ่มพิเศษเพื่อสนับสนุนงานฝ่าย
5. Strategic and Supporting HROD
5.1 งานระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล และ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
5.2 งานรายงานผลงานประจาไตรมาส ประจาปี และ
การสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การพัฒนางานสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Web line FB
และสื่อต่างๆ และงานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย HROD และ KM
Intranet
- การติดตามงานด้าน PMQA ของแต่ละหมวด
- การเตรียมข้อมูลสาหรับนาส่ง กพร.
- การจัดทาระบบการสารวจฐานข้อมูลผูเ้ ชี่ยวชาญของ สสวท.
และนาเสนอในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบการดาเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคล โดยใช้ IT มาช่วยงาน (รายละเอียดในข้อ 8.2 การปรับปรุง
ระบบการทางานและพัฒนานวัตกรรมในการทางาน)
- การปรับปรุง ทบทวนและจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนว
ปฏิบัติของ สสวท.ด้านทรัพยากรบุคคล
- การทบทวนการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและ
เผยแพร่
- การรวบรวมผลงานของฝ่ายฯ ไว้ในการแหล่งที่สามารถสืบค้นได้
ง่าย

10.3 ด้านการพัฒนาทีมงาน
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในงานทางด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแต่ละงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บุคลากร ภายในฝ่ายทุกคนสามารถทางานเชิงรุก เชิงวิเคราะห์ และงานใหม่ ๆ ด้านทรัพยากรบุคคลที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมการพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่าย ทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การพัฒนางานของตนเองต้องพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานอย่างสม่าเสมอ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
2. ทบทวนภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่ายฯ เพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติงานเชิงรุก และพัฒนาการทางาน
เป็นทีมของบุ คลากรภายในฝ่ายฯ โดยให้ตระหนักถึงการประสานงานกันด้วยความเข้าใจ เอื้ออาทร ทางาน
ช่วยเหลือกัน สามารถทางานแทนกันได้ ส่งเสริมการทางานที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม
3. การจั ด ท าข้ อ มู ล และเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ส าคั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น การประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล คณะท างานพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะกรรมการผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ พั ฒ นาให้
ผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่ายฯ เป็นผู้ที่รู้จักวางแผนการคิด การนาเสนองานอย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และทางาน
ในเชิงนโยบายควบคู่ไปกับฝ่ายบริหารมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการทางานที่สูงขึ้น
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