
 

แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

I P 

S T 

Innovation 

Professionalism 

Standard Reference 

Team Synergy 



คํานํา 

วัฒนธรรมองคกร คือ พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกร โดยมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิด 

ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรน้ัน ๆ หรือเปนหลักการสําคัญ 

ที่กําหนดขึ้นใหทุกคนยึดถือ ซึ่งในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานแนวคิด การดําเนินชีวิต บริบททางสังคม และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังน้ัน บุคลากรภาครัฐจึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานของรัฐไดให

ความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยเช่ือวาวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งหน่ึงที่จะชวยขับเคลื่อนกระบวนการทํางานภายในให

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเกิดประโยชนกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน เพ่ือสรางความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงานหรือกิจกรรม

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสและปองกันการทุจริต ทําใหผูบริหารและพนักงานมี

ทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

       (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค)        

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1 กุมภาพันธ 2565 



 

1. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางหรือหลอหลอมพฤติกรรมของคนในองคกร ใหเกิดการเรียนรูและ

เขาใจในบทบาทหนาที่ รวมถึงกระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับ

องคกรน้ัน ซึ่งวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรรูปแบบหน่ึงที่สะทอนให

เห็นผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร 

วัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งที่พึงประสงค เปนกรอบวิธีการปฏิบัติที่ชวยยึดเหน่ียวใหพนักงานทั้ง

องคกรถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงควรสงเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดีในองคกร ดวยการสรางและปลูกฝงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรตามที่องคกรกําหนด ซึ่งหาก

พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรแลว จะเปนแรงผลักดันใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนกรอบในการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 เพ่ือสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีตอการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

3. ขอมูลพืน้ฐาน 

วิสัยทัศน 

สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี และ

นักวิทยาศาสตรช้ันนําตอไป 

พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังน้ี 

(1) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร 

วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุก

ระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลัก 

(2) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต

และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด 

เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(4) สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

 



(5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ตลอดทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน หนวยงานอ่ืน

ของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับอํานาจ

หนาที่ตาม (1) ถึง (5) 

4. นโยบายวัฒนธรรมองคกร  

 

 

สสวท. ไดเห็นความสําคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จึงมีนโยบายวัฒนธรรมองคกร 

(Culture Policy) เพ่ือสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกอยางสม่ําเสมอดวยการปฏิบัติตนตาม

พฤติกรรมที่พึงประสงค ดังน้ี 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Innovation:  ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม มคีวามคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมในการ  

              ปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการทํางานใหมๆ  และนําไปใชในการพัฒนา 

                     ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานที่รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม  I 
       Professionalism: ความซื่อตรงและความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจ และมีจรรยาบรรณ 

            ในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ ไววางใจ และนาเช่ือถอื มีความศรัทธา 

                 ตออาชีพและองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความซือ่สัตย โปรงใส และยึดมั่น 

ในมาตรฐานจริยธรรมตามขอบังคับ สสวท. 
 

 P 
        Standard Reference: การปฏิบติังานอยางมีคณุภาพตามมาตรฐาน มีความรู ความเขาใจ  

             และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้ง 

                  มีความสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท.  

เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
 

 S 
       Team Synergy: การทํางานเปนทีม มีความเขาใจในภารกิจเปาหมายของทีมและปฏิบัติตน 

             ตามบทบาทหนาทีใ่นฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ 

ความคิดเห็นและความรูซึ่งกนัและกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทีม 

บรรลุตามเปาหมายที่วางไว  
 

T 

วัฒนธรรมองคกร: “I  P  S  T” 



4.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ต้ังแต

กระบวนการสรรหา โดยนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST มาใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน และ

ปลูกฝงใหกับพนักงานใหมและพนักงานปจจุบัน ไปจนถึงการนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรมาเปนสวนหน่ึงในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะประจําป เพ่ือนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและทํา

แผนพัฒนาบุคลากร 

4.3 สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ภายใต

วัตถุประสงค แนวทาง และพฤติกรรมตามที่องคกรกําหนดอยางตอเน่ือง 

5. พฤติกรรมที่พงึประสงคและไมพึงประสงคของวัฒนธรรมองคกร IPST 

Innovation:  ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม 

พฤติกรรมที่พงึประสงค (Do) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t) 

- การสรางนวัตกรรมใหม ๆ และตอยอดงานวิจัยตาง ๆ 

- ประยุกตใชความรู แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี

สมัยใหม มาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

- สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใช      

ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาในงาน      

ที่รับผิดชอบได 

- ไมเปดรับความรู เทคโนโลย ีเครื่องมือหรืออุปกรณ

ใหม ๆ ไมตระหนักวามีวิธีการอ่ืนที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิผลกวา 

- ทํางานดวยความรู วิธีการ และประสบการณเดิม 

- ขาดการเรียนรูและไมพัฒนาการทํางานที่เกี่ยวของ

กับงานของตน 

Professionalism: ความซ่ือตรงและความเปนมืออาชพี 

พฤติกรรมที่พงึประสงค (Do) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t) 

- ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส 

มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

- ใหหรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจนและไม

บิดเบือนขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ

ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก 

- หมั่นฝกฝนสิ่งที่ทําอยูใหเกิดความเช่ียวชาญ       

จนเปนที่ยอมรบัและไววางใจได 

- ละเลยขอมูลทีม่ีความสําคัญ ผลประโยชนและ

ความจําเปนของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

- เลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน         

ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรบับริการ  

- ขาดความรู ความเช่ียวชาญ ไมเปนที่ไววางใจ 

Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

พฤติกรรมที่พงึประสงค (Do) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t) 

- มีการศกึษางานของตนอยางถองแท และพัฒนางาน

ของตนอยางสม่ําเสมอ 

- ปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ไมขัด

ตอกฎระเบียบ ขอบังคับ มีความถูกตอง ชัดเจนและ

ทันเวลา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม 

- ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไมใสใจผลกระทบ

ตอองคกรและสังคม 

- ไมสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่  

ของตนแกคนในองคกรหรือผูรับบริการได 

 



พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t) 

- มีความพรอมและความกระตือรือรน ไมน่ิงนอนใจ

ตอปญหาที่เกิดขึ้น สามารถจัดการปญหาในเบ้ืองตน

ไดทันท ี

- กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

ใชเปนคูมอืในการปฏิบัติงานหรือคูมือการใหบริการได 

Team Synergy: การทาํงานเปนทีม 

พฤติกรรมที่พงึประสงค (Do) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t) 

- ปฏิบัติงานหรือภารกิจตาง ๆ โดยเห็นแกประโยชน

สวนรวมเปนสําคัญ 

- สรางความสัมพันธที่ดีภายในทีม ใหความสนใจ

และความสําคญัตอความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค 

และความตองการของผูอ่ืน 

- สรางความเช่ือใจและเช่ือมั่นในศักยภาพของทีม 

โดยการรับฟงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลที่เปน

ประโยชนภายในทีม 

- ยึดมั่นในความคิดของตนเองเปนหลัก 

- มุงปฏิบัติงานของตนจนขาดการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวม 

- ปดบัง หรือไมแบงปนองคความรู ขอมูลที่เปน

ประโยชนกับทีม 

 

6. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน 

สสวท. มกีารนํานโยบายวัฒนธรรมองคกรไปปฏิบัติใหสมัฤทธ์ิผล ผานเครือ่งมือและแนวทาง  การ

สรางวัฒนธรรมองคกร โดยจดัทําเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยมี

การติดตามความคืบหนาของผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ



แผนกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

I: Innovation ความมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางความผูกพันและการมีสวนรวมในกิจกรรมของ สสวท. ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก 

ผานกิจกรรมตาง ๆ ดานสื่อสรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะ โดยเปนชองทางใหเขาถึง สสวท. ไดงาย ไมซับซอน 

สามารถแสดงความคิดเห็นและเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม เกิดความตระหนักในการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

1 กิจกรรมการมอบรางวัลประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป 2564  ไตรมาส 1 คณะทํางาน 

2 การบรรยายพิเศษ หัวขอ "Inner Scientist awakens: Lessons on promoting 

science & nature education around the world" บทเรียนการพลกิกระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและธรรมชาติ ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

ไตรมาส 1 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

3 กิจกรรมเสวนาออนไลน Morning Talk: The IDEAR Award Sharing ไตรมาส 1 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

4 กิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป 2565 ไตรมาส 2-3 คณะทํางาน 

5 การฝกอบรมหลักสูตร การสรางโมเดลสามมิติดวยโปรแกรม Autodesk MAYA  ไตรมาส 2-3 สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก  

6 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการทํางานแบบ Agile-SCRUM เพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

7 การอบรมหลักสูตร Gamification เปลี่ยนหองเรียนเปนเกม รุน 2 ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 

 

 

 



P: Professionalism ความซ่ือตรง และความเปนมืออาชีพ 

วัตถุประสงค เพ่ือการบริหารจัดการงานอยางมืออาชีพ เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสากล และสงเสริมให

ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส คํานึงถึงความถูกตอง ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และยึดมั่นในคานิยมขององคกร โดยเปนไปตามแนวปฏิบัติของ สสวท. 

ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เสวนาออนไลนแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนชวงโควิด: Teaching in the 

time of COVID-19: The Classroom Experience 

ไตรมาส 1 ฝายกิจการนานาชาติ 

 

2 กิจกรรมเสวนาวิชาการงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ป ไตรมาส 1-2 คณะทํางาน 

3 การอบรมหลักสูตร การใชระบบอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

4 การอบรมหลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับกลาง ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 

S: Standard Reference การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค เพ่ือการทํางานที่เปนระบบ มคีุณภาพตามมาตรฐาน สงเสริมและผลักดันใหเกิดการพัฒนางานและปรับปรุงมาตรฐานใหทันสมัย สอดรับ

กับความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน แสดงถึงความโปรงใส ไมบิดเบือนขอเท็จจริงตอผูรับบริการหรือผูมีสวนได  

สวนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมผูอํานวยการพบพนักงาน ไตรมาส 1 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

2 การพัฒนาองคกรไปสูระบบราชการ 4.0 ไตรมาส 1-2 คณะทํางาน 

3 การอบรมหลักสูตร Project Management ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

4 การอบรมหลักสูตร Agile Project Management ไตรมาส 3 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 



T: Team Synergy การทํางานเปนทีม 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน หรือการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ผานกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของบุคลากรที่หลากหลาย มีการวิเคราะห แกไขปญหา ใหไดกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของ

ความไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เปนการปองกันการทุจริต และสงเสริมสังคมแหงความสุจริต โปรงใส 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากร สสวท. เชน 

    2.1 การอบรมหลักสูตร Team alignment between remoting work 

    2.2. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม มอบสือ่การเรียนการสอนและอบรมคร ู

          ออนไลน        

 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

 

 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

คณะทํางาน  

 

2 การทํางานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน เชน  

   1.1 คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป  

        2565 

   1.2 คณะทํางานพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ 

   1.3 คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาตรเพ่ือการเรียนรู ครั้งที่ 17 

   1.4 คณะทํางานจัดงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ป  

   1.5 คณะกรรมการกํากับดูแลขอมลูสวนบุคคล สสวท. 

   1.6 คณะทํางานจัดทําขอมูลเปด (Open Data) ภาครัฐของ สสวท. ประจําป 2565 

   1.7 คณะทํางานเพ่ือพิจารณาทบทวนขอบังคับและระเบียบ สสวท. 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1-4 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน 

 


