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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการ

พิจารณาเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของ สสวท. โดยครอบคลุม โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ

ทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งทางดานวิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะ

ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน โดยเนนเฉพาะในสวนที่ สสวท. เปนผูดําเนินการใหกับบุคลากรและหนวยงาน 

ทั้งน้ีไมรวมในสวนที่หนวยงานเปนผูริเริ่มดําเนินการตามความตองการของแตละหนวยงาน 

  โครงการที่จัดทําขึ้นน้ี ไดพิจารณาใหเปนไปตามกรอบของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ 

โดยตอบสนองกับ ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของเพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย โครงการยอย 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ และขอมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบการวางแผน

และดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร โดยไดเช่ือมโยงกับนโยบาย 

และแนวทางในการดําเนินการจากปจจัยภายใน (Internal Factor )และปจจัยภายนอก (External 

Factor)  เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุเปาหมายของ สสวท. อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

บุคลากรของ สสวท. ในป 2565 เพ่ือใหผูบริหาร และหนวยงานไดใชประกอบการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร สสวท.   

 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ของเยาวชนใหทันสมัย 
        

วิสัยทัศนฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร (Vision) 

ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง  มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 

ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและวางระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย โปรงใส และ

มีประสิทธิภาพสูง 

2. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะของผูนําการ

เปลี่ยนแปลง  มีความทันสมัย รอบรูในบริบทของงานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน และไดรับสวัสดิการ 

ตลอดจนประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 

 

วัตถุประสงค (Objectives) 

 1. เพ่ือให สสวท. มีบุคลากร ที่เหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ

งาน 5 ป  และแผนระยะยาว  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหตําแหนงงานของ สสวท. แตละตําแหนงมีทรัพยากรบุคคลประจําที่มีคุณภาพสูง เพียง

พอที่จะทําใหงานในตําแหนงน้ัน ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ี ทรัพยากรบุคคลของ สสวท.จะ

ไดรับการจัดสรรใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม  เพ่ือ

พิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 3. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีคุณภาพชีวิต และอยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม  เปนธรรม  สามารถเทียบเคียงและแขงขันไดกับองคกร

ช้ันนําที่มีลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ สสวท.   โดยไดมีโอกาสเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพไป

พรอม ๆ กับ สสวท. 
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           4. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเปนประจําอยางสม่ําเสมอ   

เปนระบบและตอเน่ืองในระยะยาว โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามความตองการและ

สอดคลองกับนโยบายของ สสวท. ทั้งน้ี เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. เปนผูที่มีความรูความสามารถสูง 

ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค  มีวิธีการทํางานที่เปนระบบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความ

สามัคคีและมีวินัย  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร 

 5. เพ่ือปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานรวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน

ใหมที่เหมาะสมกับภารกิจดานการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ  ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ 

 6. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความรู (Knowledge Management) ภายในองคกรอยาง

ตอเน่ือง  ทั้งทางดานวิชาการ  การบริหารจัดการ และสหวิทยาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สมรรถนะและประสทิธิภาพสูง และสงเสริมการพัฒนา 

อยางตอเน่ือง ชวยเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากร สสวท. เพื ่อรองรับภารกิจของ

หนวยงาน และ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปาหมาย   

2.  เมื่อพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี  มีความมั่นใจใน 

การทํางาน มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปนสวน

ชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมสูงขึ้น 

3.  คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงานและ สสวท. 

 

นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการสรางคุณคาเพ่ิมใหกบัหนวยงานและ สสวท. โดยภาพรวม ทั้งน้ี 

โดยมุงหวังใหการฝกอบรมและพัฒนาเปนเครื่องมือที่ชวยใหพนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานตามหนาที่  ใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนง   และรูจักยืดหยุนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    โดยดูแลเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และผลผลิต 

เสริมสรางความพรอมของพนักงานโดยการฝกอบรมและพัฒนาใหพนักงานมีสมรรถนะครบทุกดาน  ประกอบดวย 

 1.1 สมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) 

 1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency)   

 1.3 สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 

 1.4 สมรรถนะตามกลุมงาน ( Functional Competency) 
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2.  การจัดสรรโอกาสใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยูเสมอ การพัฒนาบุคลากรในระดับตาง ๆ  ตอง 

พิจารณาใหมีความทั่วถึง เปนระบบ มีความตอเน่ืองในระยะยาวและครอบคลุมพนักงานทุกกลุมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนาในระยะยาว ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ และความรูอ่ืน ๆ 

ที่เสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถรองรับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง  

ตลอดจน  การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง ๆ 

3.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   มุงเนนเปลี่ยนแปลงใหพนักงานมีแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ 

มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   มีทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เพ่ือนรวมงาน  หนวยงาน และ 

สสวท. ตลอดจนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตองเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  และนโยบาย 

ของ สสวท.  และชวยใหพนักงานวางแผนการเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพของตนไปพรอม ๆ  กับการ

เจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.  

5.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหพนักงานไดรับการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานที่ดีย่ิงๆ ขึ้น  มีความผูกพันกับ สสวท.  

6.  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน  ในแตละปงบประมาณให สสวท.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 

พัฒนาบุคลากรประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ สสวท. 

7.  ให สสวท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือเปนทุนการศึกษา หรือคาใชจายในการที่จะ 

ใหไดผูมีคุณวุฒิและประสบการณสูงมาปฏิบัติงานกับ สสวท. 

8.  ดําเนินการใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการเขารับตําแหนงใหม โดยเฉพาะ   

ตําแหนงทางดานการบริหาร 

9.  มุงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน โดยเนนการทํางาน 

รวมกันเปนทีม 

 10. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนตอง

รวมรับผิดชอบ ดําเนินการ และประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมดังกลาวเปนองคประกอบหน่ึงที่จะใช

พิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

เปาหมายดานการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สสวท. บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ มีเปาหมาย

โดยรวมที่สําคัญ ดังน้ี 

1.  พนักงานทุกระดับ  ไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ   

เทคโนโลยี โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรอบรูในงาน  มีความสามารถในการสรางและพัฒนางาน

ใหเจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนใหความสําคัญกับ

คุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและขั้นตอน 

2.  พนักงาน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีความ 
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เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

ตลอดจนมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นํา สสวท. ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและการถายทอดสูสังคม 

3.  พนักงานทุกระดับ สามารถรับผิดชอบงานและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ไดรับ 

การกระจายอํานาจบริหาร  เพ่ือใหสามารถจัดการภารกิจในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  พนักงานมีความรู ความสามารถในระดับทีท่ัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5.  พนักงานทุกระดับ  เปนผูมีจรรยาบรรณ  จริยธรรม และมีคุณธรรมของนักจัดการการศึกษา 

ที่ดี มุงประกอบกิจการงานที่เอ้ือตอ สสวท. หนวยงาน และตนเอง ตลอดจนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

กลุมบุคคล และสังคมภายนอกที่เกี่ยวของ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

เปาหมายดานการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

1. พนักงานของ สสวท. ไดรับโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย 

ในแตละปงบประมาณพนักงานทุกคนควรไดรับการพัฒนาตนเองในสายงานที่ปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

เปนเวลารวมกันประมาณ 10 วัน  โดยถือเปนเวลาทํางาน เชน ไปรวมประชุมสัมมนา  ดูงาน  หรือฝกอบรม

ภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง เขารวมการประชุม สัมมนาภายในเพ่ือพัฒนาองคกรอยางสม่ําเสมออยางนอย

ปละ 2 ครั้ง  เปนตน 

2.  กําหนดใหมีแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานภายใน   ตามความตองการของหนวยงานและ  

สสวท. ในการปฏิบัติงานทั่วไปอยางเปนระบบ ทั่วถึง สม่ําเสมอ และตอเน่ืองเพ่ือใหพนักงานเปนผูที่มีความรู

ความสามารถสูง ทันสมัยอยูเสมอ มีความคิดสรางสรรค  มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ   สามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีวินัย  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองาน  เพ่ือนรวมงาน และ สสวท. 

3.  พนักงานที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับหัวหนาสวนขึ้นไป  หรือผูดํารง 

ตําแหนงอยูแลว และผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาสมควรจะไดรับการฝกอบรม หรือเพ่ิมพูนความรู ให 

สสวท. จัดใหมีการศึกษา การฝกอบรม และพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติภารกิจใน

ตําแหนง และในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ตามความเหมาะสม 

4.  พนักงานสามารถเสนอโครงการตอ สสวท.  เพ่ือขอรับการพัฒนาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน 

ในหนาที่ไดปงบประมาณละประมาณ  5 วัน ภายในกรอบวงเงินที่ สสวท. กําหนด  กรอบวงเงินเพ่ือพัฒนา

ตนเองสําหรับพนักงานแตละคนเปนเทาใดให สสวท. กําหนดและประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป 

5.  สสวท. ใหการสนับสนุนใหพนักงานไดพัฒนาและเพ่ิมพูนความรูและประสบการณดวยการไปให 

บริการวิชาการในเรื่องที่เก่ียวกับงานในหนาที่แกหนวยงานอ่ืน ทั้งน้ี โดยจะตองไมกระทบตองานในหนาที่  

และตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการเปนราย ๆ ไป 

6.  พนักงานกลุมวิชาการของ สสวท. ที่ยังไมเคยมีประสบการณในการสอนหนังสือ สสวท. อาจจัด  

ใหไปสอนนักเรียนได 
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แนวคิดและจุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1. การพัฒนาบุคลากร เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร  เพ่ือรองรับภารกิจของ

หนวยงาน และสสวท.  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 2. การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ  คุณภาพ และประสิทธิภาพสูง  อีกทั้งไดรับการฝกอบรมเปน   

อยางดี จะชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

      3. การจัดใหมกีารพัฒนาบุคลากรโดยสม่ําเสมออยางตอเน่ืองและเปนระบบ  จะเปนการสราง

บุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัว และการเจรญิเติบโตกาวหนาของ สสวท. ในระยะยาว 

4. เมื่อพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีมีความมั่นใจใน

การทํางาน  มีความรูความสามารถที่เหมาะสม  และไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปน

สวนชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงานตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมสูงขึ้น 

 5.  คุณภาพของบุคลากรเปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงาน และ สสวท. 

 

จุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ใหเปนผูที่ 

1. มีความเปนนักจัดการการศึกษามืออาชีพ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

2. มีความเปนผูนํา 

3. มีความรอบรูในงาน โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. เนนและใหความสําคัญกับคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ 

6. มีการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

7. มีความรู ความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

8. มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 

9. มีจริยธรรม และคุณธรรมของนักจัดการศึกษาที่ดี 

10. มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นํา สสวท. ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการถายทอดสูสังคม 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ระดับบุคคล 

 1.1 พนักงานกลุมบริหารของ สสวท. เปนนักบริหารมืออาชีพ สามารสรางงานของ   

 สสวท.  และบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการ  

 กระจายอํานาจและความรับผิดชอบงานดานตางๆ ของ สสวท. ไดอยาง  

 เหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น ทั้งทางดาน  

 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร 

  1.2 พนักงานกลุมวิชาการ และกลุมอํานวยการ มีความรูความสามารถ และความ  

  เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและการบริการตามสายวิชาชีพของตน สามารถ   

 ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทํางาน   

 รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางดี มีมนุษยสัมพันธและใหบริการแกกลุมบุคคลที่   

 เกี่ยวของไดอยางมีคุณภาพ 
 

2. ระดับหนวยงาน  

 2.1 หนวยงานตาง ๆ มีพนักงานที่มีความรูความสามารถ และปฏิบัติภารกิจในความ  

 รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนงานของหนวยงานน้ัน ๆ โดย  

 สอดคลองกับวัตถุประสงคของ สสวท. 

 2.2 พนักงานทุกระดับมีการทํางานรวมกันเปนทีม ยึดมั่นในจุดมุงหมาย และ  

 วัตถุประสงคของงานรวมกัน มีการประสานรวมมือซึ่งกันและกันทั้งภายในและ  

 ภายนอกหนวยงาน 

 2.3 มีการสื่อขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงภายในหนวยงาน พนักงานทุกคนทุกระดับ   

 สามารถรับทราบขอมูลความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอภารกิจและ  

 ความรับผิดชอบในงานของตน และสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยน  

 แปลงตางๆ 
 

 3. ระดบัองคกร 

  3.1 ทุกหนวยงานสามารถดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ประสานสอดคลอง และมุงสูเปาหมายการดําเนินงานของ สสวท. 

  3.2 มีความตอเน่ืองในการสนับสนุนดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  อยางเพียงพอกับภารกิจของ สสวท. ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

  3.3 สสวท. สามารถกําหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินกิจกรรม   

  ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ได โดยพนักงานมี   

 ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางสอดคลองกัน 
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จุดยืนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. 
  

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. จะมุงเนนเพ่ือใหบรรลุถึงจุดยืนที่ชัดเจน ภายใตสมรรถนะ 

หลัก Core Competency ขององคกร ดังน้ี 

สมรรถนะ คําจํากัดความ 

2.1  Innovation  

      (  I  ) : CC 1 

     

มุงม่ันสรางสรรค

นวัตกรรม  

 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมใน

การปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือ

กระบวนการทํางานใหมๆ และนําไปใชในการ

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานที่

รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม  

2.2 Professionalism 

     ( P ) : CC 2 

ความซื่อตรงและความ

เชื่อม่ันในวิชาชีพ 

มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ 

ไววางใจ และนาเช่ือถือ มีความศรัทธาตออาชีพ

และองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความ

ซื่ อสัตย  โปรงใส  และยึดมั่ น ในมาตรฐาน

จริยธรรมตามขอบังคับ สสวท. 

2.3 Standard Reference 

     ( S ) : CC 3 

การปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใน

หนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน รวมทั้งมีความสอดคลองกับระเบียบ 

ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท. เพ่ือใหงาน

ประสบผลสําเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ทันตามกําหนดเวลา 

2.4 Team Synergy 

      ( T ) : CC 4 

การทํางานเปนทีม มีความเขาใจและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่

ในฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการ

ทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูซึ่ง

กันและกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทีมบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไว 
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Development) 
 

ครอบคลุมกิจกรรม 3 ดาน คือ  
 

การฝกอบรม 

(Training) 

การศึกษา 

(Education) 

การพัฒนา 

(Development) 

1. การฝกอบรมภายใน 

1.1  Organizational Needs 

1.2  Functional Needs 

1.3  Individual Needs 

 

1. ทุนการศึกษา ระดับ     

    ปริญญาโทและปริญญาเอก 

    1.1 ในประเทศ 

    1.2 ตางประเทศ 

1. Self Development 

    1.1 หนังสืออานนอกเวลา 

    1.2 Microlearning ในระบบ 

eHR 

    1.3 E-learning 

2. การฝกอบรมภายนอก 

2.1 สถาบันการศึกษา  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2.2 สถาบันฝกอบรมและพัฒนา

ตาง ๆ เชน TMA, PMAT, 

สสท. , สถาบันเพ่ิมผลผลติฯ  

เปนตน 

2.  การสนับสนุนการศึกษาตอ 

     ระดับปริญญาโท และ 

     ปริญญาเอก 

     2.1 แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

     2.2 เวลาในการศึกษา 

     2.3 คาใชจาย เชน ทุน ,    

          เงินกูยืมเรียน เปนตน 

2. Computer Based Training 

    2.1 Intranet 

    2.2 Internet 

    2.3 Multimedia 

3. การฝกอบรม ดูงานตางประเทศ

จัดใหมีการเขารวมกิจกรรม

ฝกอบรม  ศึกษา ดูงาน ในหัวขอ

ที่สําคัญๆ  และเปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

และ สสวท. ทัง้ทางดานการ 

     บริหาร และการจัดการ และ 

     ทางดานวิชาการ 

 3. Website KM Intranet /HR   
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โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2565 
 

1.วัตถุประสงค 

 1.1  เพ่ือใหพนักงานมีความรูความเขาใจ มีทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตาม     

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานของตําแหนงงาน อีกทั้งเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับภาระหนาที่

ในตําแหนง และ/หรือ หนาที่การงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น 

 1.2  เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณใหม ๆ จากวิทยากรและผูเขา

รับการฝกอบรมในระดับเดียวกัน อันเปนการสรางความสัมพันธที่ดี และเกิดผลดีตอการติดตอประสานงาน

ภายในองคกรใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้น 

 1.3  เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจในบทบาท และมีสวนรวมในเชิงรุกตอกิจกรรมดานตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. เปาหมายการดําเนินการ 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองสมรรถนะองคกร ทั้ง 4 ดานดังน้ี 

1. สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency : BC)  คือ    

1.1 ความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Skills)   

1.2 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน (ICT Skills) 

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC)  คือ  

2.1  มุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรม  (Innovation : I)  : CC 1 

2.2  ความซื่อตรงและความเช่ือมั่นในวิชาชีพ (Professionalism : P) : CC 2 

2.3  การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference : S) : CC 3 

2.4  การทํางานเปนทีม (Team Synergy : T) : CC 4 

3.สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency : MC)  คือ  

3.1  การมีวิสัยทัศน (Visioning : VI) : MC 1 

3.2  การบริหารคน (People Management : PM) : MC 2 

3.3  การบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management : CM) : MC 3 

3.4  การกํากับดูแลงาน (Supervision : SV) : MC 4 

4.สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency : FC) 

        ประกอบดวย กลุมวิชาการและกลุมอํานวยการ แตละกลุมมีสมรรถนะต้ังแต 4 ดาน 
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 โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามสมรรถนะน้ันๆ สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการและ

แนวทางรูปแบบตางๆ ทั้งการฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ศึกษาตอ การไดรับการพัฒนาจากผูเช่ียวชาญ

ภายนอก การไดรับมอบหมายงาน การสอนงาน หมุนเวียนงาน เปนตน  

 โครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2565  จึงขอนําเสนอในสวนที่เปนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ในรูปแบบการจัดฝกอบรม โดยเปนหลักสูตรในหนาที่และความรับผิดชอบของฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร  

 

 รายละเอียดของโครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2565 ประกอบดวย  

 

 2.1 การฝกอบรมภายใน     

       2.1.1  การฝกอบรมตามสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) 

                         จํานวน 2 หลักสูตร  ประกอบดวย (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ) 

1. หลักสูตร การใชระบบอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย 

2. หลักสูตร Agile Project Management  

      2.1.2  การฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

      จํานวน 1 หลักสูตร ประกอบดวย 

1. หลักสูตร การพัฒนาการทํางานแบบ Agile-SCRUM เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

       2.1.3  การฝกอบรมตามสมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency)  

     1. การสงผูบริหารระดับกลางและสูงเขาอบรมหลักสูตรทางบริหารภายนอก รวมกับ 

         หนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน กพร. กระทรวงศึกษาธิการ กพ.  

     2.  การพัฒนากลุมผูบริหาร สสวท. 

                         3.  หลกัสูตร เพ่ิมผลิตภาพภาครัฐ (Productivity in Public Sector) สําหรับหัวหนาโครงการ 

2.1.4 การฝกอบรมตามสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

        จํานวน 1 หลักสูตร ประกอบดวย 

     1. หลักสูตร  Gamificafion เปลี่ยนหองเรียนเปนเกม  รุน 2 

 

 2.2  การฝกอบรมตามแผนการพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. 

 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถทั้งในเชิงบริหารจัดการ เชิงวิชาการที่ทันสมัย  เพ่ือใหสามารถ

กาวไปสูการเปลี่ยนแปลงตางๆ  รวมทั้งเพ่ือดําเนินการตามนโยบายที่เรงดวนขององคกร  จึงมีแผนการ

ดําเนินการพัฒนาตามความตองการและนโยบายของ สสวท. เพ่ือชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ  
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2.3  การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก (ระดับหนวยงานและบุคคล) 

  สสวท. มีนโยบายใหความสําคัญ และสนับสนุน สาขา/ฝาย โครงการ เปนผูริเริ่ม ดําเนินการ 

พิจารณาจัดสงพนักงาน เขารับการฝกอบรมและพัฒนาในเน้ือหาหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงานของหนวยงาน/สสวท. ไดโดยอิสระภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรใหโดยเนนความสําคัญ 

ความจําเปน และประโยชนที่พนักงาน หนวยงานและ สสวท. จะไดรับในการนํามาประยุกตใช โดยครอบคลุม

สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงาน 

 

 2.4   การพัฒนาเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ 

  1. สัมมนาบุคลากร สสวท. 

  2. Microlearning การเรียนรูออนไลนไดดวยตนเอง 

3. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ 

            4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน    

           5.  กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน 

           6.  พัฒนาดานการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 

           7.  การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและตางประเทศใหแกบุคลากรของ สสวท. 

  

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

4.  การรายงานผล การประเมินผล  ประกอบดวย  

    4.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

          เปนการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม และการประเมินผลภาพรวมของ                      

          การจัดเมื่อสิ้นสุดการอบรมตามเปาหมายของแตละหลักสูตร 

    4.2 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)  

          เฉพาะบางหลักสูตรเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน หลังการอบรมมา 

          ชวงระยะเวลาหน่ึง เชน 3 เดือน 6 เดือน เปนตน 

    4.3 การรายงานผลการอบรม 

         เปนการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแตละโครงการ/หลักสูตร ตลอดจนการสรุปผล 

 

5. ผูรับผิดชอบ 

    ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

    สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
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กลุมพนักงานเปาหมาย 

ที่ กลุมพนักงาน ตําแหนง จํานวน (คน) 

1 กลุมบริหาร 1. รองผูอํานวยการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการ/รก.ผอ.สํานัก 

4. ผูอํานวยการสํานัก 

5. ผูอํานวยการสาขา ฝาย 

6. หัวหนาสวน  

1 

3 

3 

3 

21 

1 

2 กลุมวิชาการ 1. ผูเช่ียวชาญพิเศษอาวุโส 

2. ผูเช่ียวชาญ 

3. ผูชํานาญ 

4. นักวิชาการอาวุโส 

5. นักวิชาการ 

1 

4 

51 

22 

85 

3 กลุมอํานวยการ 1. ผูเช่ียวชาญ  

2. ผูชํานาญ  

3. เจาหนาที่อาวุโส 

4. เจาหนาที่ 

1 

18 

33 

81 

รวมทั้งสิน้ 328 

         

       ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   



1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2565

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา ชวงเวลา สถานที่

1 การใชระบบอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย Basic Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง เม.ย. 65 ออนไลน

2 Agile Project Management Basic Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ม.ิย. 65 ออนไลน

3 Gamificafion เปลี่ยนหองเรียนเปนเกม  รุน 2  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ม.ีค. 65 ออนไลน

4 การพัฒนากลุมผูบริหาร สสวท. Managiral Competency ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง -  ม.ิย. 65 ออนไลน

5 เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ (Productivity in Public Sector) สําหรับหัวหนาโครงการ Managiral Competency หัวหนาโครงการ 3 ชั่วโมง/ครั้ง  พ.ค. 65 ออนไลน

6 การพัฒนาการทํางานแบบ Agile-SCRUM เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว

 Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ม.ีค. 65 ออนไลน

7 Microlearning ชุดที่ 3 Core Competency  

Managiral Competency 

Functional Competency

ผูปฏิบัติงานที่สนใจ - ม.ิย.- ก.ย. 65 ออนไลน

2. การพัฒนาดานอื่นๆ

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย จํานวนรุน ชวงเวลา สถานที่

1 สัมมนาบุคลากร สสวท. Core Competency ผูปฏิบัติงานทุกคน 2.5 วัน ก.ย. 65 ออนไลน

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 64- ก.ย. 65 ออนไลน

3 กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม ออนไลน Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 1 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 64- ก.ย. 65 ออนไลน

4 การบรรยายทางวิชาการ  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 64- ก.ย. 65 ออนไลน

5 การประชุม สัมมนา เจรจาความรวมมือ พัฒนาตามนโยบาย ของ สสวท. และการเขารวมพัฒนาศักยภาพ

กับหนวยงานภายนอก

 Functional Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ - ต.ค 64- ก.ย. 65 ออนไลน /

ภายนอก

6 พัฒนาดานการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ - ต.ค 64- ก.ย. 65 ออนไลน

7 การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและตางประเทศใหแกบุคลากรของ สสวท.  Functional Competency นักเรียนทุน - ต.ค 64- ก.ย. 65 -

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2565 13



ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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