
 

แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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Standard Reference 
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Innovation 

P 
Professionalism 
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1. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งท่ีสรางหรือหลอหลอมพฤติกรรมของคนในองคกร ใหเกิดการเรียนรู

และเขาใจในบทบาทหนาท่ี รวมถึงกระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ

สําหรับองคกรนั้น ซ่ึงวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่ง    

ท่ีสะทอนใหเห็นผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร 

วัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งท่ีพึงประสงค เปนกรอบวิธีการปฏิบัติท่ีชวยยึดเหนี่ยวใหพนักงาน

ท้ังองคกรถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงควรสงเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมท่ีดีในองคกร ดวยการสรางและปลูกฝงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรตามท่ีองคกรกําหนด ซ่ึงหาก

พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรแลว จะเปนแรงผลักดันใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนกรอบในการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก และมีทัศนคติท่ีดีตอการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

3. ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 

สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ท้ังในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพข้ึนเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี และ

นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป 

พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้ 

(1) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนา

หลักสูตร วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก 

(2) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต

และนักศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอน และการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด 

เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐอุปกรณเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

(4) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 



(5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ตลอดท้ังการสงเสริมการผลิตครู อาจารยท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หนวยงาน

อ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

อํานาจหนาท่ีตาม (1) ถึง (5) 

4. นโยบายวัฒนธรรมองคกร  

 

สสวท. ไดเห็นความสําคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จึงมีนโยบายวัฒนธรรมองคกร 

(Culture Policy) เพ่ือสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

4.1 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกดวยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคอยางสมํ่าเสมอ ดังนี ้

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Innovation:  ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมในการ  

              ปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการทํางานใหม ๆ และนําไปใชในการพัฒนา 

                     ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานท่ีรับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม  I 
       Professionalism: ความซ่ือตรงและความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจ และมีจรรยาบรรณ 

            ในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนท่ียอมรับ ไววางใจ และนาเชื่อถือ มีความศรัทธา 

                 ตออาชีพและองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความซ่ือสัตย โปรงใส และยึดม่ัน 

ในมาตรฐานจริยธรรมตามขอบังคับ สสวท. 
 

 P 
        Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู ความเขาใจ  

             และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมท้ัง 

                  มีความสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท.  

เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
 

 S 
       Team Synergy: การทํางานเปนทีม มีความเขาใจในภารกิจเปาหมายของทีมและปฏิบัติตน 

             ตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ 

ความคิดเห็นและความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทีม 

บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  
 

T 

วัฒนธรรมองคกร: “I  P  S  T” 



4.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ตั้งแต

กระบวนการสรรหา โดยนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST มาใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน และ

ปลูกฝงใหกับพนักงานใหมและพนักงานปจจุบัน ไปจนถึงการนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรมาเปนสวนหนึ่งใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะประจําป เพ่ือนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและ

ทําแผนพัฒนาบุคลากร 

4.3 สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ภายใต

วัตถุประสงค แนวทาง และพฤติกรรมตามท่ีองคกรกําหนดอยางตอเนื่อง 

5. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคของวัฒนธรรมองคกร IPST 

Innovation:  ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do) พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Don’t) 

- การสรางนวัตกรรมใหม ๆ และตอยอดงานวิจัยตาง ๆ 

- ประยุกตใชความรู แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี

สมัยใหม มาใชในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

- สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใช      

ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาในงาน      

ท่ีรับผิดชอบได 

- ไมเปดรับความรู เทคโนโลยี เครื่องมือหรืออุปกรณ

ใหม ๆ ไมตระหนักวามีวิธีการอ่ืนท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิผลกวา 

- ทํางานดวยความรู วิธีการ และประสบการณเดิม 

- ขาดการเรียนรูและไมพัฒนาการทํางานท่ีเก่ียวของ

กับงานของตน 

Professionalism: ความซ่ือตรงและความเปนมืออาชีพ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do) พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Don’t) 

- ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยความซ่ือสัตย โปรงใส 

มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 

- ใหหรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจนและไม

บิดเบือนขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ

ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก 

- หม่ันฝกฝนสิ่งท่ีทําอยูใหเกิดความเชี่ยวชาญ       

จนเปนท่ียอมรับและไววางใจได 

- ละเลยขอมูลท่ีมีความสําคัญ ผลประโยชนและ

ความจําเปนของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

- เลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน         

ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ  

- ขาดความรู ความเชี่ยวชาญ ไมเปนท่ีไววางใจ 

Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do) พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Don’t) 

- มีการศึกษางานของตนอยางถองแท และพัฒนางาน

ของตนอยางสมํ่าเสมอ 

- ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมขัด

ตอกฎระเบยีบ ขอบังคับ มีความถูกตอง ชัดเจนและ

ทันเวลา เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดตอองคกรและสังคม 

- ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไมใสใจผลกระทบ

ตอองคกรและสังคม 

- ไมสามารถใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี  

ของตนแกคนในองคกรหรือผูรับบริการได 

 



พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do) พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Don’t) 

- มีความพรอมและความกระตือรือรน ไมนิ่งนอนใจ

ตอปญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถจัดการปญหาในเบื้องตน

ไดทันที 

- กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานหรือคูมือการใหบริการได 

Team Synergy: การทํางานเปนทีม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Do) พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Don’t) 

- ปฏิบัติงานหรือภารกิจตาง ๆ โดยเห็นแกประโยชน

สวนรวมเปนสําคัญ 

- สรางความสัมพันธท่ีดีภายในทีม ใหความสนใจ

และความสําคัญตอความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค 

และความตองการของผูอ่ืน 

- สรางความเชื่อใจและเชื่อม่ันในศักยภาพของทีม 

โดยการรับฟงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลท่ีเปน

ประโยชนภายในทีม 

- ยึดม่ันในความคิดของตนเองเปนหลัก 

- มุงปฏิบัติงานของตนจนขาดการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวม 

- ปดบัง หรือไมแบงปนองคความรู ขอมูลท่ีเปน

ประโยชนกับทีม 

 

6. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน 

สสวท. มีการนํานโยบายวัฒนธรรมองคกรไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล ผานเครื่องมือและแนวทาง  

การสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

โดยมีการติดตามความคืบหนาของผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 



กิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ปงบประมาณ 2564 

วัฒนธรรมองคกร I : Innovation : ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางความผูกพันและการมีสวนรวมในกิจกรรมของ สสวท. ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก   

ผานกิจกรรมตาง ๆ ดานสื่อสรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะ โดยเปนชองทางใหเขาถึง สสวท. 

ไดงาย ไมซับซอน สามารถแสดงความคิดเห็นและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เกิดความตระหนักในการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการทํางาน

ไดอยางถูกตอง  

กิจกรรม 1. กิจกรรมการเสวนาออนไลน “Lunch Talk : ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม สสวท.” เพ่ือใหความรู

ดานทรัพยสินทางปญญา การจดสิทธิบัตรคุมครองนวัตกรรมไมใหเกิดการละเมิด 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช Tik Tok เพ่ือเสริมสรางความสนุกในการเรียนการสอนของคนรุนใหม” 

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลุกความเปนนักวิทยาศาสตรในตัวคุณ” โดยไดรับความรวมมือจากธนาคารจิตอาสา เพ่ือขยายผล

และออกแบบเครื่องมือการเรียนรูทางวิทยาศาสตรไปสูครูและนักเรียนในอนาคต 

4. การศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร กรุงเทพฯ เก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนและนํามาประยุกตใชในการทํางาน 

5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Design Thinking เพ่ือการเรียนรู ฝกคิด ฝกแกไขปญหาในเชิงนวัตกรรม 

6. กิจกรรมประกวดรางวลันวัตกรรม สสวท. (IPST Innovation Awards) เพ่ือสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การคนควา วิจัย       

ในนวัตกรรมหรือกระบวนการทํางานใหม ๆ 

7. การจัดทําขอบังคับกองทุนเพ่ือนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. เพ่ือสงเสริมการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยและ

พัฒนาใหกับบุคลากร สสวท. 

 

 

 

 

 



วัฒนธรรมองคกร P : Professionalism : ความซ่ือตรง และความเปนมืออาชีพ 

วัตถุประสงค เพ่ือการบริหารจัดการงานอยางมืออาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับนานาชาติ มีมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวปฏิบัติของ สสวท. ภายใต

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย สุจริต                     

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

กิจกรรม 1. การฝกอบรมการใชงานระบบจัดซ้ือ/จัดจางสําหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุและหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุภายใต

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
2. การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Joint Conference on STEM Education 2020 (IJCSE 2020) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ระบบการบริหารจัดการการประชุมวิชาการนานาชาติท่ีมีมาตรฐานสากล 
3. การเสวนาออนไลนในหวัขอ Distance Learning in the Time of Crisis: The Singapore Experience โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร                

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการสอนทางไกล 
4. การอบรมหัวขอ “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ความรูความเขาใจกระบวนการและแนวปฏิบัติ” เพ่ือใหมีความรูความเขาใจใน

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

วัฒนธรรมองคกร S : Standard Reference : การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค เพ่ือการทํางานท่ีเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน แสดงถึงความโปรงใสในการทํางาน ถูกตอง 

สุจริต ไมบิดเบือนขอเท็จจริงตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก โดยปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  

กิจกรรม 1. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ท่ีมีข้ันตอน กระบวนการทํางานอยางเปนระบบและเปดเผย  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม และ

เปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. (ENDB) ท่ีมีการจัดเก็บขอมูล ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา นํามาใชในการบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
4. การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพ่ือพัฒนาองคกรไปสูระบบราชการ 4.0 ท่ีมีการทํางานอยาง

เปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน มีการทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 



วัฒนธรรมองคกร T : Team Synergy : การทํางานเปนทีม 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน หรือการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกันของบุคลากรท่ีหลากหลาย มีการวิเคราะห แกไขปญหา ใหไดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ของความไววางใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เปนการปองกันการทุจริต และสงเสริมสังคมแหงความสุจริต 

โปรงใส 

กิจกรรม 1. การทํางานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน เชน  

   1.1 โครงการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา             

โดยบูรณาการกับ 4 หนวยงาน 

   1.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          

สยามบรมราชกุมารี 

   1.3 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

   1.4 โครงการตนแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ: โรงเรียนปทุมคงคาโมเดล 

   1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนดาราคาม ภายใตการดูแล สสวท. 

   1.6 โครงการ การประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 24 

   1.7 คณะทํางานพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ  

   1.8 คณะทํางานโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป 2564 

   1.9 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ สสวท. 

   1.10 คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ ประจําป 2563 

   1.11 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563 

2. การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากร สสวท. เชน 

    2.1. กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สานฝน ปนน้ําใจ จากพ่ีสูนอง” ปท่ี 4 เพ่ือบริจาคเงินชวยเหลือ ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จังหวัด

ระยอง และโรงเรียนบานสี่แยก จังหวัดสระแกว   

    2.2 กิจกรรมทําบุญตักบาตร เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

    2.3 กิจกรรมการบริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือนําไปมอบใหกับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 



วัฒนธรรมองคกร T : Team Synergy : การทํางานเปนทีม 

 

    2.4 กิจกรรมขอรับปฏิทินเกาเพ่ือนําไปบริจาคใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด  
    2.5 กิจกรรมผูอํานวยการพบพนักงาน เพ่ือชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    2.6 กิจกรรม นิทรรศการ “สสวท. รวมใจตานทุจริต” เพ่ือสรางความตระหนักแกพนักงาน และทําใหเห็นถึงการเปนองคกรท่ีมีสวนรวมในการ

ตอตานการทุจริต  
    2.7 กิจกรรม ศึกษาดูงาน “คอรรัปชัน เริ่มท่ีตัวเรา หยุดท่ีตัวเรา” เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการคอรรัปชัน และไดเรียนรูดานคุณธรรม                 

การปองกันปราบปรามการทุจริต 

2.8 กิจกรรม “WE LOVE IPST” ป 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge” เพ่ือเสริมสรางความรักความผูกพันตอองคกร  

 




