แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

Professionalism

I

P

Innovation
Team Synergy

S

T

Standard Reference

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

คํานํา
วัฒนธรรมองคกร คือ พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกร โดยมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้น ๆ หรือเปนหลักการสําคัญ
ที่กําหนดขึ้นใหทุกคนยึดถือ ซึ่งในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานแนวคิด การดําเนินชีวิต บริบททางสังคม และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานของรัฐไดใ ห
ความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยเชื่อวาวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนกระบวนการทํางานภายในให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเกิดประโยชนกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน เพื่อสรางความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงานหรือกิจกรรม
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสและปองกันการทุจริต ทําใหผูบริหารและพนักงานมี
ทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

(ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 กุมภาพันธ 2565

1. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สรางหรือหลอหลอมพฤติกรรมของคนในองคกร ใหเกิดการเรียนรูและ
เขาใจในบทบาทหนาที่ รวมถึงกระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงาน จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับ
องคกรนั้น ซึ่งวัฒนธรรมองคกรเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่งที่สะทอนให
เห็นผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร
วัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งที่พึงประสงค เปนกรอบวิธีการปฏิบัติที่ชวยยึดเหนี่ยวใหพนักงานทั้ง
องคกรถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงควรสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร ดวยการสรางและปลูกฝงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรตามที่องคกรกําหนด ซึ่งหาก
พนัก งานทุก คนประพฤติ ปฏิ บัติตามค านิ ยมหรือวัฒนธรรมองคกรแล ว จะเปนแรงผลักดันใหองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนกรอบในการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีตอการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
3. ขอมูลพืน้ ฐาน
วิสัยทัศน
สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ทั้ง
ในและนอกสถานศึ ก ษา ให นั ก เรี ย นพั ฒ นาตามศั ก ยภาพขึ้ น เป น ประชากรที่ มี ค วามรู นั ก วิ ช าชี พ ฐานดี และ
นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป
พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้
(1) ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
วิธีการเรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุก
ระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
(2) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด
เอกสารทางวิชาการ และสื่ อการเรี ยนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษ ฐอุปกรณเกี่ยวกับวิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(4) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึ ก ษาทางด าน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

(5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(6) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ตาม (1) ถึง (5)
4. นโยบายวัฒนธรรมองคกร

วัฒนธรรมองคกร: “I P S T”
สสวท. ไดเห็นความสําคัญในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จึงมีนโยบายวัฒนธรรมองคกร
(Culture Policy) เพื่อสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกอยางสม่ําเสมอดวยการปฏิบัติตนตาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี้
Innovation: ความมุง มั่นสรางสรรคนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมในการ

I

ปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการทํางานใหมๆ และนําไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานที่รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม

Professionalism: ความซื่อตรงและความเปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจ และมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ ไววางใจ และนาเชื่อถือ มีความศรัทธา
ตออาชีพและองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความซือ่ สัตย โปรงใส และยึดมั่น
ในมาตรฐานจริยธรรมตามขอบังคับ สสวท.

P

Standard Reference: การปฏิบตั ิงานอยางมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้ง
มีความสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท.
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

S

Team Synergy: การทํางานเปนทีม มีความเขาใจในภารกิจเปาหมายของทีมและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาทีใ่ นฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
ความคิดเห็นและความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีม
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว

T

4.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตามคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST ตั้งแต
กระบวนการสรรหา โดยนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร IPST มาใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน และ
ปลูกฝงใหกับพนักงานใหมและพนักงานปจจุบัน ไปจนถึงการนําคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกรมาเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะประจําป เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
4.3 สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร า งค า นิ ย มหรื อ วั ฒ นธรรมองค ก ร IPST ภายใต
วัตถุประสงค แนวทาง และพฤติกรรมตามที่องคกรกําหนดอยางตอเนื่อง
5. พฤติกรรมที่พงึ ประสงคและไมพึงประสงคของวัฒนธรรมองคกร IPST

Innovation: ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค (Do)
- การสรางนวัตกรรมใหม ๆ และตอยอดงานวิจัยตาง ๆ
- ประยุกตใชความรู แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี
สมัยใหม มาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
- สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใช
ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ไมเปดรับความรู เทคโนโลยี เครื่องมือหรืออุปกรณ
ใหม ๆ ไมตระหนักวามีวิธีการอื่นที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิผลกวา
- ทํางานดวยความรู วิธีการ และประสบการณเดิม
- ขาดการเรียนรูและไมพัฒนาการทํางานที่เกี่ยวของ
กับงานของตน

Professionalism: ความซือ่ ตรงและความเปนมืออาชีพ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค (Do)
- ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส
มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ
- ใหหรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจนและไม
บิดเบือนขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ
ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
- หมั่นฝกฝนสิ่งที่ทําอยูใหเกิดความเชี่ยวชาญ
จนเปนที่ยอมรับและไววางใจได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ละเลยขอมูลทีม่ ีความสําคัญ ผลประโยชนและ
ความจําเปนของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
- เลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน
ตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรบั บริการ
- ขาดความรู ความเชี่ยวชาญ ไมเปนที่ไววางใจ

Standard Reference: การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค (Do)
- มีการศึกษางานของตนอยางถองแท และพัฒนางาน
ของตนอยางสม่ําเสมอ
- ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมขัด
ตอกฎระเบียบ ขอบังคับ มีความถูกตอง ชัดเจนและ
ทันเวลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไมใสใจผลกระทบ
ตอองคกรและสังคม
- ไมสามารถใหขอ มูลที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
ของตนแกคนในองคกรหรือผูรับบริการได

พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)
- มีความพรอมและความกระตือรือรน ไมนิ่งนอนใจ
ตอปญหาที่เกิดขึ้น สามารถจัดการปญหาในเบื้องตน
ไดทันที
- กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ
ใชเปนคูมอื ในการปฏิบัติงานหรือคูมือการใหบริการได

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)

Team Synergy: การทํางานเปนทีม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค (Do)
- ปฏิบัติงานหรือภารกิจตาง ๆ โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ
- สรางความสัมพันธที่ดีภายในทีม ใหความสนใจ
และความสําคัญตอความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค
และความตองการของผูอื่น
- สรางความเชื่อใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของทีม
โดยการรับฟงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลที่เปน
ประโยชนภายในทีม

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Don’t)
- ยึดมั่นในความคิดของตนเองเปนหลัก
- มุงปฏิบัติงานของตนจนขาดการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม
- ปดบัง หรือไมแบงปนองคความรู ขอมูลที่เปน
ประโยชนกับทีม

6. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน
สสวท. มีการนํานโยบายวัฒนธรรมองคกรไปปฏิบัติใหสมั ฤทธิ์ผล ผานเครือ่ งมือและแนวทาง การ
สรางวัฒนธรรมองคกร โดยจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยมี
การติดตามความคืบหนาของผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

แผนกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
I: Innovation ความมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความผูกพันและการมีสวนรวมในกิจกรรมของ สสวท. ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
ผานกิจกรรมตาง ๆ ดานสื่อสรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะ โดยเปนชองทางใหเขาถึง สสวท. ไดงาย ไมซับซอน
สามารถแสดงความคิดเห็นและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เกิดความตระหนักในการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

1

กิจกรรมการมอบรางวัลประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป 2564

ไตรมาส 1

คณะทํางาน

2

การบรรยายพิเศษ หัวขอ "Inner Scientist awakens: Lessons on promoting

ไตรมาส 1

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

science & nature education around the world" บทเรียนการพลิกกระบวนการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและธรรมชาติ ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
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 เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การอบรมหลักสูตร Gamification เปลี่ยนหองเรียนเปนเกม รุน 2

ไตรมาส 3

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ไตรมาส 3

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

7

P: Professionalism ความซื่อตรง และความเปนมืออาชีพ
วัตถุประสงค เพื่อการบริหารจัดการงานอยางมืออาชีพ เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสากล และสงเสริมให
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส คํานึงถึงความถูกตอง ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และยึดมั่นในคานิยมขององคกร โดยเปนไปตามแนวปฏิบัตขิ อง สสวท.
ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ที่
กิจกรรม
1 เสวนาออนไลนแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนชวงโควิด: Teaching in the
time of COVID-19: The Classroom Experience
2 กิจกรรมเสวนาวิชาการงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ป

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนานาชาติ

ไตรมาส 1-2

คณะทํางาน

3

การอบรมหลักสูตร การใชระบบอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย

ไตรมาส 3

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

4

การอบรมหลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับกลาง

ไตรมาส 3

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

S: Standard Reference การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค เพื่อการทํางานที่เปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 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 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน หรือการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ผานกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของบุคลากรที่หลากหลาย มีการวิเคราะห แกไขปญหา ใหไดกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
ความไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เปนการปองกันการทุจริต และสงเสริมสังคมแหงความสุจริต โปรงใส
ที่
1

2

กิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากร สสวท. เชน
2.1 การอบรมหลักสูตร Team alignment between remoting work
2.2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม มอบสือ่ การเรียนการสอนและอบรมครู
ออนไลน
การทํางานรูปแบบ Matrix/คณะทํางาน เชน
1.1 คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจําป
2565
1.2 คณะทํางานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ
1.3 คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 17
1.4 คณะทํางานจัดงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ป
1.5 คณะกรรมการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล สสวท.
1.6 คณะทํางานจัดทําขอมูลเปด (Open Data) ภาครัฐของ สสวท. ประจําป 2565
1.7 คณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวนขอบังคับและระเบียบ สสวท.

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
คณะทํางาน

ไตรมาส 1-4

คณะทํางาน

