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สรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ในช่วงระยะเวลาของการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
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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 ซึ่งฝ่ายได้มีการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง 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 30 กันยายน 2564)
ที่

1
2
3

1. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามกลุ่มงาน
ตาแหน่ง
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
32
163
132
327

ร้อยละ
9.78
49.85
40.37
100

จานวน

ร้อยละ

2
5
3
17
3
1
1
33

0.61
1.53
0.91
5.20
0.91
0.31
0.31
9.78

1
5
51
33
73
163

0.31
1.53
15.60
10.09
22.32
49.85

2. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามตาแหน่งพนักงาน
ที่

ตาแหน่งหลัก
กลุ่มบริหาร

1
2
3
4
5
6
7

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

1
2
3
4
5

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญ
นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
รวม
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กลุ่มอานวยการ
1
2
3
4

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่

1
18
38
75
132
327

รวม
รวมทั้งสิ้น

0.31
5.50
11.62
22.94
40.37
100

3. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
กลุม่ พนักงาน
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
รวม

ปริญญาตรี
1
3
76
80

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
16
122
56
194

ปริญญาเอก
15
38
53

กลุ่มบริหาร
11
8
9
4
32
9.78

กลุ่มวิชาการ
3
44
42
43
17
10
4
163
49.85

ร้อยละ

32
163
132
327

9.78
49.85
40.37
100

อายุเฉลี่ย 42.08 ปี

4. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามอายุพนักงาน
อายุ (ปี)
≤ 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
รวม
ร้อยละ

รวม

กลุ่มอานวยการ
12
20
24
27
19
16
14
132
40.37

รวม
15
64
66
81
44
35
22
327
100.00

ร้อยละ
4.59
19.57
20.18
24.77
13.46
10.70
6.73
100.00
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อายุงานเฉลี่ย 12.00 ปี

5. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามอายุงาน
อายุงาน (ปี)
≤5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
รวม
ร้อยละ

กลุ่มบริหาร
6
1
3
13
4
5
32
9.78

กลุ่มวิชาการ
40
45
30
33
3
10
2
163
49.85

กลุ่มอานวยการ
47
34
6
21
11
8
4
1
132
40.37

รวม
93
80
39
67
18
23
6
1
327
100.00

ร้อยละ
28.44
24.46
11.93
20.49
5.50
7.03
1.83
0.31
100

6. ข้อมูลพนักงานจาแนกตามปีที่เกษียณอายุการทางาน

ภายใน 10 ปี จะมีพนักงานเกษียณอายุ จานวน 57 คน
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
รวม

กลุ่มบริหาร
1
2
1
1
3
1
4
13

กลุ่มวิชาการ
1
1
2
1
2
4
3
14

กลุ่มอานวยการ
2
1
3
3
5
4
3
2
2
5
30

รวม (คน)
3
1
6
5
7
5
6
5
7
12
57
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7. ข้อมูลพนักงานลาศึกษาต่อ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
รวม

ปริญญาโท
1
4
5

จานวน (คน)
ปริญญาโท – เอก
ปริญญาเอก
6
2
4
1
13

รวม
6
3
8
1
18

8. ข้อมูลการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน สสวท. ปีงบประมาณ 2556 – 2564
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

กลุ่มวิชาการ
จาก นวช. จาก นวช. จาก ผชน.
เป็น ผชน. เป็น นวส. เป็น ผชช.
10
24
25
3
1
7
8
4
9
59
32
91

กลุม่ อานวยการ
จาก จนท. จาก จนส. จาก ผชน.
เป็น จนส. เป็น ผชน. เป็น ผชช.
12
3
5
5
1
10
3
1
1
1
5
5
3
32
18
5
55

รวม
25
34
42
1
1
9
13
9
12
146
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9. ข้อมูลพนักงานลาออก
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

รอง
ผอ.
-

ปีงบประมาณ
2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พนักงาน
(คน)
เข้าใหม่
ลาออก

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
1
1
2
6
1
2
1
23
1
1
2
11
48
10. ข้อมูลอัตราการลาออกและเข้าใหม่ของพนักงานปีงบประมาณ 2564
เข้าใหม่
ลาออก
เลิกจ้าง เกษียณอายุ
จานวน
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
พนักงาน
2
1
5
328
1
327
327
327
กลุ่มบริหาร
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
1
-

กลุ่มวิชาการ
ป.เอก ป.โท ป.ตรี
1
1
-

อัตราการลาออก/
เกษียณอายุ (คน)
1.82
0.31
0.00
0.00

กลุ่มอานวยการ
ป.โท ป.ตรี
1
-

รวม
(คน)
2
2
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11. ข้อมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
จานวน
กลุม่
ค่าใช้จ่าย
ประเภทบุคลากร
(ปีงบประมาณ 2564
ชาย หญิง รวม
บริหาร
วิชาการ อานวยการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64)
พนักงาน
106
221
327
32
163
132
56,453,919.00
บุคคลภายนอก
14
38
52 ผู้ชานาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
2,483,272.04
พิเศษ
22
20
10
ทั้งนี้ กรอบอั ตรากาลั ง ที่ สสวท. ได้รั บเห็ นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากาลั งที่ 350 อัตรา ณ วันที่
30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
กลุ่มงาน
จานวน
ร้อยละ
บริหาร
35
10%
วิชาการ
195
55.71%
อานวยการ
120
34.29%
สาหรับอัตรากาลังบุคคลภายนอกเท่ากับ 17.6 อัตรา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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2.

งานกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี ง บประมาณ 2564 (ตุ ล าคม 2563 – กั น ยายน 2564) ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาองค์ ก ร
ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านกลยุทธ์ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับ
ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ของ สสวท. ดังนี้
> การสรรหาคัดเลือก
> การประเมินผลพนักงาน
> การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
> การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Job Description : JD)
> การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการสรร
หาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงาน สสวท. ผ่านช่องทาง Facebook เว็บไซต์รับสมัครงาน Line Group โดยมี
รายละเอียดตาแหน่งที่ดาเนินการสรรหาคัดเลือก ดังนี้
จานวน จานวน
ปีงบประมาณ ประเภทการ
ตาแหน่งที่เปิด กลุ่มพนักงาน
หน่วยงาน
ผู้สมัคร บรรจุ
2564
รับสมัคร
(คน)
(คน)
ไตรมาสที่ 1 สรรหา
ผู้อานวยการฝ่าย บริหาร
ฝ่ายกฎหมาย
1
1
ไตรมาสที่ 1 คัดเลือก
นักวิชาการ
วิชาการ
ฝ่ายสื่อสาร
1
1
ภาพลักษณ์องค์กร
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4 สรรหา
ผู้อานวยการฝ่าย บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5
รวม
7
2

2.2 การประเมิลผลพนักงาน
ภาพรวมการประเมิน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่
การประเมิน
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
1 การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
1
1
2 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานประจาปี 2564
1
3 การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
4
3
1
4
4 การประเมินรักษาการในตาแหน่งบริหาร
1
1
1
5 การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน
14
17
25
17

รวม
2
1
12
3
73
7
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ที่
6
7

การประเมิน
การประเมินสมรรถนะพนักงานปี 2564
การประเมินเพื่อต่อวาระพนักงานกลุ่มบริหาร
ระดับกลาง

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
321
1

รวม
321
1

2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ด้วยคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 545/10/2563 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีมติกาหนดกรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กาหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 5.50 ส่วนที่ 2 พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่
พนักงานทีม่ ีศักยภาพสูง อีกร้อยละ 1.00 รวมเป็นกรอบวงเงินร้อยละ 6.50 ของเงินเดือนพนักงานทั้งหมด
และตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กาหนดการพิจารณาเงินเดือนพนักงานให้กระทาปีงบประมาณละ 2 ครั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยผลการ
ประเมินผลงาน จึงกาหนดกรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กาหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 2.75 คณะกรรมการวินิจฉัยผลการประเมินผล
งานพิจารณาจากพนักงานผู้มีสิทธิจานวน 311 ราย และได้มีมติให้เลื่อนเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รับการเลื่อนเงินเดือน
ร้อยละ 3.00 – 3.99
กลุ่มที่ 2 รับการเลื่อนเงินเดือน
ร้อยละ 2.00 – 2.99
กลุ่มที่ 3 รับการเลื่อนเงินเดือน
ร้อยละ 1.00 – 1.99
ส่วนที่ 2 วงเงินอีกร้อยละ 0.50 คณะกรรมการวินิจฉัยผลการประเมินผลงานพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม ให้ แก่
พนักงานที่มีศักยภาพสูง
รวมเป็นกรอบวงเงินร้อยละ 3.25 ของเงินเดือนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
รายการ
1. จานวนพนักงานที่มีสิทธิในการได้เลื่อนเงินเดือน
- จานวนพนักงานที่มีสิทธิและได้เลื่อนเงินเดือน
- จานวนพนักงานที่มีสิทธิแต่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
2. อัตราเงินเดือนรวมของพนักงานที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน (311 คน)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.25
3. จานวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล
311 คน
311 คน
- คน
16,969,316 บาท
551,503 บาท
542,947 บาท
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ในไตรมาสที่ 4 ได้ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2564 (ผลงาน 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2564 ตั้งค่าพร้อมตรวจสอบระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้รองรับการประเมินครั้งที่ 1/2565
และประสานหัวหน้าโครงการและผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย เพื่อขอความอนุเคราะห์ค่าถ่วงน้าหนักของพนักงานแต่ละคน
แต่ละโครงการ
2.2.2 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 545/10/2563
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบการให้เงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563 ในอัตราเฉลี่ย 2.50
เท่าของอัตราเงินเดือน
1) ส่วนที่หนึ่ง จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ขั้นต่าคนละ 1 เดือน
2) ส่วนที่สอง จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยของแต่ละคน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มปีและไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับตามสัดส่วนของเวลาปฏิบัติงาน
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว
รวมจานวน 330 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 44,330,141 บาท
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2564
2.2.3 การประเมินผลเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งพนักงาน ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จานวน
12 คน แบ่งตามกลุ่มงานและตาแหน่ง ดังนี้
กลุ่มงาน
เลื่อนตาแหน่งเป็น ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 จานวน (คน)
วิชาการ นักวิชาการอาวุโส
1
3
1
4
9
อานวยการ เจ้าหน้าที่อาวุโส
3
3
รวม
4
3
1
4
12
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2.2.4 การประเมินผลรักษาการในตาแหน่งบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รักษาการในตาแหน่งบริหาร เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการตาแหน่งบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับผู้บังคับบัญชา ระดับเพื่อนร่วมงาน และระดับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ สสวท. มีนโยบายในการกาหนดรอบการประเมินเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี โดยในปีงบประมาณ
2564 มีผู้ได้รับการประเมินจานวน 2 คน ดังนี้
ตาแหน่ง
รักษาการ
ผู้อานวยการสาขา/
ฝ่าย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

นายเตชทัต เรืองธรรม
ผู้ชานาญ รักษาการ
ผู้อานวยการสาขาการวัด
และประเมินผลระดับชาติ

-

นางสาวประวีณา ติระ
รักษาการผู้อานวยการฝ่าย
สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

2.2.5 การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน
การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้าง พนักงานที่จะผ่านการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับที่ผ่านมาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ตามระเบียบสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ มีผู้ได้รับ
การประเมินต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2564 จานวน 73 คน ดังนี้
สัญญาจ้าง
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 จานวน (คน)
ต่ออายุสัญญาจ้าง 2 ปี
1
1
2
ต่ออายุสัญญาจ้าง 3 ปี
2
1
15
9
27
ต่ออายุสัญญาจ้าง 5 ปี
11
16
10
7
44
รวม
14
17
25
17
73
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2.2.6 การประเมินสมรรถนะพนักงาน
การประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมิน สมรรถนะปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
พนักงานให้มีความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการทางาน และใช้ประกอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อน
ตาแหน่งพนักงาน โดยได้เปิดให้มีการประเมินสมรรถนะในระบบ e-HR สาหรับปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2564 ประเมินพนักงานทั้งหมด 321 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

สรุปผลการประเมินสมรรถนะปีงบประมาณ 2464 ในภาพรวม มีรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะตามกลุ่ม
พนักงาน ดังนี้
1. พนักงานกลุ่มบริหาร กาหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency :
CC) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency : MC) ยกเว้นตาแหน่งหัวหน้าส่วน กาหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional
Competency : FC) ประเมินจากพนักงานจานวน 33 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15
2. พนักงานกลุ่มวิชาการ กาหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency :
CC) และสมรรถนะตามกลุ่ มงานวิชาการ (Functional Competency : FC) ประเมินจากพนักงานจานวน 156 คน
พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13
3. พนักงานกลุ่มอานวยการ กาหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency
: CC) และสมรรถนะตามกลุ่มงานอานวยการ (Functional Competency : FC) ประเมินจากพนักงานจานวน 132 คน
11
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พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 2 ด้าน จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55
สรุปในภาพรวม ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สสวท. แยกตามกลุ่มพนักงาน ประเมินจากพนักงานจานวน
321 คน พบว่า มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณฑที่กาหนดจานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 94.08 ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92 แสดงรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มพนักงาน
1. พนักงานกลุ่มบริหาร
2. พนักงานกลุ่มวิชาการ
3. พนักงานกลุ่มอานวยการ
รวม

จานวนคนที่
ได้รับ
การประเมิน
33
156
132
321

ปีงบประมาณ 2564
สอดคล้องตามเกณฑ์
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
จานวนคน

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

28
148
126
302

84.85
94.87
95.45
94.08

5
8
6
19

15.15
5.13
4.55
5.92

2.2.7 การประเมินเพื่อต่อวาระการดารงตาแหน่งพนักงานกลุ่มบริหารระดับกลาง
การประเมินเพื่อต่อวาระการดารงตาแหน่งพนักงานกลุ่ มบริหารระดับกลาง เป็นการประเมินเพื่อให้สอดคล้อง
ตามระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานกลุ่มบริหาร พ.ศ. 2557 และระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งพนักงานกลุ่มบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยในระเบียบได้กาหนดให้พนักงานกลุ่มบริหารมีวาระการ ดารง
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี ยกเว้นตาแหน่งรองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งและสิ้นสุดการดารงตาแหน่งเมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ สสวท. จะจัดให้มีการประเมินผลเพื่อต่อ
วาระการดารงตาแหน่งทุก 4 ปี โดยในปีงบประมาณ 2564 มีผู้ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 4 คน โดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการตามขั้นตอนการประเมิน และทาการรวบรวมผลประเมินและข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ จากคณะทางาน สรุปเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณา โดยผู้อานวยการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ผู้ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่งทั้ง 4 คน ดังกล่าว ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 4 ปี

ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

กลุ่มวิชาการ
-

ไตรมาสที่ 4

นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์

กลุ่มอานวยการ
นางสมนึก ทิศหล้า
นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์
นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
นางสมนึก ทิศหล้า
นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์
นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
12
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2.3 การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้รวบรวมข้อแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ จากการนาเสนอแบบบรรยาย
ลักษณะงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอานวยการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อนามาปรับแก้ไขให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมหารือและจัดประชุมย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับข้อมูล ซึ่งได้ปรับแก้ไขแล้ว และจะ
นาเสนอ สสวท. พิจารณาต่อไป

2.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายทรัพยากรบุ คคลและพัฒนาองค์กรได้รับมอบหมายจาก สสวท. ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการ
พัฒนา สสวท.ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการวางแผนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดประชุมดังกล่าว ดังนี้
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จัดประชุม 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
4/2563

5/2563

พิเศษ/
2563
พิเศษ/
2564
1/2564

วันที่
27 ตุลาคม 2563

เรื่องที่เสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
ด้วย สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน พ.ศ….
27 พฤศจิกายน 2563 เรื่องเพื่อทราบ
- การครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
ด้วย สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน พ.ศ….
2. การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น
3. ร่าง ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
ด้วย กองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. ….
21 ธันวาคม 2563 เรื่องเพื่อพิจารณา
- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจาก
พนักงานที่ต่ากว่าระดับบริหาร แทนตาแหน่งที่ว่างลง
12 มกราคม 2564 เรื่องเพื่อพิจารณา
- การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจากพนักงานที่ต่ากว่า
ระดับบริหารแทนตาแหน่งที่ว่างลง
22 มีนาคม 2564 เรื่องเพื่อทราบ
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ครั้งที่

วันที่

2/2564

28 กันยายน 2564

เรื่องที่เสนอ
- ข้อมูลการเปรียบเทียบการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจากพนักงานระดับบริหาร และพนักงานที่ต่ากว่า
ระดับบริหาร
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2. ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
ด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน พ.ศ....
3. ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
ด้วยการทางานนอกสถานที่ตั้ง
เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. แนวทางการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
พนักงาน
2. การพิ จ ารณาก าหนดวงเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของพนั ก งานประจ าปี
งบประมาณ พ . ศ. 2565 และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จัดประชุม 9 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
7/2563

วันที่
20 ตุลาคม 2563

เรื่องที่เสนอ
เรื่องเพื่อทราบ
- ความคืบหน้าการรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปี 2562 เพื่อศึกษา
ต่อต่างประเทศ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การขออนุมัติถอนรายวิชาเรียนภาคการศึกษา Fall 2020 และเรียน
ออนไลน์ในประเทศไทย
2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แผนการดาเนินงานโดยใช้เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา
สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การพิจารณาผู้บริหารระดับสูงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจาณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการ
รับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12
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ครั้งที่
8/2563

วันที่
8 ธันวาคม 2563

9/2563

30 ธันวาคม 2563

1/2564

20 มกราคม 2564

2/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่เสนอ
เรื่องเพื่อทราบ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
2. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรชุดที่แล้ว
(เดือนกันยายน 2561 – เดือนตุลาคม 2563)
3. รายงานสถานะและความคืบหน้าทางการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา
สสวท. และทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การขออนุมัติถอนรายวิชาเรียนภาคการศึกษา Fall 2020 และเรียน
ออนไลน์ในประเทศไทย
2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการถอนรายวิชาเรียน
4. การขออนุมัติรับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ นางสาววชิรพรรณ
ทองวิจิตร
5. การพิจารณาพนักงานและผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม
- หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือในการทางาน”
- หลักสูตร “การพัฒนา EQ และบุคลิกภาพของผู้นา”
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 11
- หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การขออนุมัติยุติการรับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ
ต่างประเทศ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การขออนุมัติขยายเวลารับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ
นางสาวพิลาลักษณ์ ทองทิพย์ และนางสาวเบญมาศ เหล่าขวัญสถิตย์
2. การขออนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 14
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. แผนพัฒนาผู้บริหาร สสวท. ประจาปีงบประมาณ 2564
2. การพิจารณาพนักงานเพื่อเข้าอบรม/ประชุม ในประเทศ
3. การขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษาระดับ
นานาชาติ
15
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ครั้งที่

3/2564

4/2564

พิเศษ/
2564

วันที่

เรื่องที่เสนอ
4. การสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ทุนฝึกอบรมภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)
18 พฤษภาคม 2564 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การพิจารณาพนักงานเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
รุ่นที่ 23
- หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the age of
VUCA
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(GCIO)
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของ สสวท.
17 มิถุนายน 2564 เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานสถานะและความคืบหน้าทางการศึกษาของผู้รับ
ทุนการศึกษา สสวท. และทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การขออนุมัติขยายเวลาเรียนออนไลน์ในประเทศไทยของนางสาววิชุ
ราตรี กลับแสง
2. การขออนุมัติขยายเวลาระบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
นางสาวรัชดา คารักษ์ และนางสาวนวีนา วรรธนผลากูร
3. การพิจารณาพนักงานเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
- หลักสูตร “Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัล
อย่างยั่งยืน”
- หลักสูตร “AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่”
- หลักสูตร “การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
ดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)”
4. การพิจารณาพนักงานเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11
(ปนป.11)
12 กรกฎาคม 2564 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การพิจารณาพนักงานเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมจากสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จานวน 3
หลักสูตร
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ครั้งที่

วันที่

5/2564

20 กันยายน 2564

เรื่องที่เสนอ
2. การพิจารณาพนักงานสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธปิ ไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การขออนุมัติสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา
การศึกษาปฐมวัย

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. จัดประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
1/2564

วันที่
22 มีนาคม 2564

2/2564

8 กันยายน 2564

เรื่องที่เสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่าง ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย
กองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
เรื่องเพื่อทราบ
1. ความคืบหน้าการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการ
พัฒนา สสวท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
2. รายงานสถานะกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.
เรื่องเพื่อพิจารณา
- แผนการดาเนินงานโดยใช้เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา
สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ 2564 และ 2565 รวม 2 คณะ ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดประชุม 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
2/2564

วันที่
20 กันยายน 2564

เรื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การดาเนินการรับสมัครพนักงานเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสาหรับผูที่ได
รับการตอบรับให้เขาฝกอบรมในสถาบันการศึกษา)
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การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดประชุม 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
2/2564

วันที่
20 กันยายน 2564

เรื่อง
เรื่องเพื่อทราบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการทุนของรัฐบาล
(ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดสรรทุนสาหรับการเตรียมและพัฒนากาลังคนของภาครัฐใน
ระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของ
ส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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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 2564 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 ยรวมในปี ง บประมาณ 2564
จานวน 11,846,235.80 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย
1. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
1.1 พนักงาน รพ.รัฐบาล
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

ผู้ป่วยนอก
168
173
125
173
639

พนักงาน รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
945,924.50
4
919,577.50
3
805,501.50
6
909,003.75
5
3,580,007.25
18

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 657 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 4,742,517.75 บาท
1.2 พนักงาน รพ.เอกชน
พนักงาน รพ.เอกชน
ไตรมาส
ผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
ไตรมาสที่ 1
35
72,850.30
0
ไตรมาสที่ 2
52
116,481.00
2
ไตรมาสที่ 3
30
67,203.00
1
ไตรมาสที่ 4
49
108,478.85
3
รวมทั้งสิ้น
166
365,013.15
6

ค่าใช้จ่าย
172,600.25
89,200.00
457,847.50
442,862.75
1,162,510.50

ค่าใช้จ่าย
0.00
39,010.00
4,100.00
141,554.50
184,664.50

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 172 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 549,677.65 บาท
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1.3 พนักงาน ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน
พนักงาน ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ไตรมาสที่ 1
5
5,245.00
43
ไตรมาสที่ 2
5
19,996.00
36
ไตรมาสที่ 3
5
13,555.00
17
ไตรมาสที่ 4
5
6,420.00
40
รวมทั้งสิ้น
20
45,216.00
136

ค่าใช้จ่าย
96,910.00
71,147.40
40,850.00
80,811.00
289,718.40

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 156 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 334,934.40 บาท

รวมค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ปีงบประมาณ 2564
รวมทั้งหมด 985 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 5,627,129.40 บาท
2. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
2.1 ครอบครัว รพ.รัฐบาล
ครอบครัว รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
1,132,876.50
3
1,409,513.50
2
1,055,424.50
8
1,095,367.50
2
4,693,182.00
15

ค่าใช้จ่าย
78,246.00
50,074.00
197,983.50
23,075.25
349,378.75

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 520 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 5,042,560.75 บาท
2.2 ครอบครัว รพ.เอกชน
ครอบครัว รพ.เอกชน
ไตรมาส
ผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
ไตรมาสที่ 1
0
0.00
1
ไตรมาสที่ 2
0
0.00
1
ไตรมาสที่ 3
0
0.00
0
ไตรมาสที่ 4
0
0.00
2
รวมทั้งสิ้น
0
0
4

ค่าใช้จ่าย
11,780.00
9,000.00
0.00
28,000.00
48,780.00

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

ผู้ป่วยนอก
132
140
106
127
505

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 48,780.00 บาท
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2.3 ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ไตรมาสที่ 1
1
670.00
0
ไตรมาสที่ 2
2
2,430.00
0
ไตรมาสที่ 3
1
3,685.00
0
ไตรมาสที่ 4
0
0.00
0
รวมทั้งสิ้น
4
6,785.00
0

ค่าใช้จ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00
0

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 6,785.00 บาท

รวมค่ารักษาพยาบาลครอบครัว ปีงบประมาณ 2564
รวมทั้งหมด 528 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 5,098,125.75 บาท
3. จานวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงานเกษียณ
3.1 พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

ผู้ป่วยนอก
93
121
99
155
468

พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
191,467.25
248,543.50
222,404.00
266,518.00
928,932.75

ค่าใช้จ่าย
0
0
0
0
0

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 468 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 928,932.75 บาท
3.2 พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน
พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน
ไตรมาส
ผู้ป่วยนอก
ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยใน
ไตรมาสที่ 1
2
2,901.90
0
ไตรมาสที่ 2
5
11,266.00
2
ไตรมาสที่ 3
1
2,250.00
0
ไตรมาสที่ 4
8
20,809.00
0
รวมทั้งสิ้น
16
37,226.90
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0

ค่าใช้จ่าย
0.00
69,987.00
0.00
0.00
69,987.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 18 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 107,213.90 บาท
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3.3 พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน
ไตรมาส
ทันตกรรมรัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมเอกชน
ไตรมาสที่ 1
5
13,895.00
6
ไตรมาสที่ 2
3
2,340.00
5
ไตรมาสที่ 3
4
6,960.00
7
ไตรมาสที่ 4
11
25,250.00
4
รวมทั้งสิ้น
23
48,445.00
22
รวมจานวนครั้งทั้งหมด 45 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 77,445.00 บาท
3.4 พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ
พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ
ไตรมาส
รพ.รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
รพ.เอกชน
ไตรมาสที่ 1
0
0.00
0
ไตรมาสที่ 2
0
0.00
0
ไตรมาสที่ 3
4
3,749.00
0
ไตรมาสที่ 4
3
3,640.00
0
รวมทั้งสิ้น
7
7,389.00
0

ค่าใช้จ่าย
9,800.00
4,750.00
7,250.00
7,200.00
29,000.00

ค่าใช้จ่าย
0.00
0.00
0.00
0.00
0

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 7 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 7,389.00 บาท

รวมค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2564
รวมทั้งหมด 538 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,120,980.65 บาท
4. สรุปค่ารักษาพยาบาลแยกประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว) ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยนอก
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

รวม
300
313
231
300
1,144

รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
2,078,801.00
2,329,091.00
1,860,926.00
2,004,371.25
8,273,189.25

ผู้ป่วยใน
รวม
35
52
30
49
166

เอกชน
ค่าใช้จ่าย
72,850.30
116,481.00
67,203.00
108,478.85
365,013.15

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 1,310 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายรวม 8,638,202.40 บาท

รวม
7
5
14
7
33

รัฐบาล
ค่าใช้จ่าย
250,846.25
139,274.00
655,831.00
465,938.00
1,511,889.25

รวม
1
3
1
5
10

ทันตกรรม
เอกชน
ค่าใช้จ่าย
11,780.00
48,010.00
4,100.00
169,554.50
233,444.50

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 43 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายรวม 1,745,333.75 บาท

รัฐบาล
รวม ค่าใช้จ่าย
6 5,915.00
7 22,426.00
6 17,240.00
5 6,420.00
24 52,001.00

รวม
43
36
17
40
136

เอกชน
ค่าใช้จ่าย
96,910.00
71,147.00
40,850.00
80,811.00
289,718.00

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 160 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายรวม 341,719.00 บาท

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 1,513 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 10,725,255.15 บาท
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5. สรุปค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2564
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่เกษียณอายุ
ครั้ง
ค่าใช้จ่าย
106
218,064.15
136
336,886.50
115
242,613.00
181
323,417.00
538
1,120,980.65

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

รวมจานวนครั้งทั้งหมด 538 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,120,980.65 บาท
6. สรุปค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณ ปีงบประมาณ 2564

พนักงานเกษียณ,
1,120,980.65, 9%
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
ปีงบประมาณ 2564

11,846,235.80
ครอบครัว,
5,098,125.75, 43%

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

บาท

พนักงาน,
5,627,129.40, 48%

สรุปค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564
พนักงาน
ครอบครัว
พนักงานเกษียณ
1,293,530.05
1,223,572.50
218,064.15
1,255,411.50
1,471,017.50
336,886.50
1,389,057.00
1,257,093.00
242,613.00
1,689,130.85
1,146,442.75
323,417.00
5,627,129.40
5,098,125.75
1,120,980.65

ค่าใช้จ่ายรวม
2,735,166.70
3,063,315.50
2,888,763.00
3,158,990.60
11,846,235.80

ค่าใช้จ่ายรวม 11,846,235.80 บาท
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ปีงบประมาณ 2564 พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 24 ครั้ง
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 1,347,175.00 บาท เฉลี่ ย คิ ด เป็ น 56,132.29 บาทต่ อ ครั้ ง ส่ ว นครอบครั ว พนั ก งานที่ เ ข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 19 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 398,158.75 บาท เฉลี่ยคิดเป็น
20,955.72 บาทต่อครั้ง
ปีงบประมาณ 2564 พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 805 ครั้ง
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 3,945,020.40 บาท เฉลี่ ย คิ ด เป็ น 4,900.65 บาทต่ อ ครั้ ง ส่ ว นครอบครั ว พนั ก งานที่ เ ข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จานวน 505 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 4,693,182.00 บาท เฉลี่ย
คิดเห็น 9,293.43 บาทต่อครัง้
หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564
เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ประเภทค่ารักษา
ค่าใช้จ่าย
ประเภทค่ารักษา
ค่าใช้จ่าย
1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน)
6,297,239.52 1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน)
8,638,202.40
2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน)
2,452,731.45 2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน)
1,745,333.75
3. ทันตกรรม
385,240.00 3. ทันตกรรม
341,719.00
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ
1,069,881.25 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ
1,120,980.65
รวม
10,205,092.22
รวม
11,846,235.80
จากตารางข้ า งต้ น พบว่ า ปี ง บประมาณ 2563 มี ค่ า รั ก ษาพยาบาลน้ อ ยกว่ า ปี ง บประมาณ 2564 อยู่ ที่
1,641,143.58 บาท สาเหตุที่ทาให้ ปี งบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายค่า รั กษาพยาบาลเพิ่ม ขึ้ น มาจากประเภทค่ า
รักษาพยาบาล 2 ประเภทที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ “ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน)” เพิ่มขึ้น 2,340,962.88 บาท และค่ารักษาพยาบาล
ผู้เกษียณ เพิ่มขึ้น 51,099.40 บาท
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ข้อมูลการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 - 2564
8,879,169.77

ปีงบประมาณ 2561

9,884,082.65

10,205,092.22

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564

11,846,235.80

ปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่าย (บาท)
8,879,169.77
9,884,082.65
10,205,092.22
11,846,235.80

กลุ่มโรคที่ พนักงาน สสวท. เข้ารับการรักษามากที่สุด 5 ลาดับแรก ในปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรค
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
โรคเกี่ยวกับตา
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ทันตกรรม

จานวนครั้งที่เข้ารักษา
964
692
278
159
319

ค่าใช้จ่าย (บาท)
1,798,202.50
2,774,395.95
831,083.00
494,002.50
612,814.40

กลุ่มโรคที่ พนักงาน สสวท. เข้ารับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด 5 ลาดับแรก ในปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรค
โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
โรคเกี่ยวกับตา
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ทันตกรรม

จานวนครั้งที่เข้ารักษา
692
964
278
159
319

ค่าใช้จ่าย (บาท)
2,774,395.95
1,798,202.50
831,083.00
494,002.50
612,814.40
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กลุ่มโรคที่ ผู้เกษียณอายุ เข้ารับการรักษามากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด 5 ลาดับแรก ในปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มโรค
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก
โรคเกี่ยวกับตา
โรคเกี่ยวกับลาไส้กระเพาะอาหาร
ทันตกรรม

จานวนครั้งที่เข้ารักษา
184
114
39
28
53

ค่าใช้จ่าย (บาท)
475,597.50
205,455.00
67,205.00
64,867.75
92,611.00

 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ได้รับงบประมาณปี 2564 จานวน 500,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2564 จานวน 455,001.00 บาท ประกอบด้วย
165,439.50

153,971.00

55,510.00

52,767.50

27,313.00

อนุบาล

ประถมศึกษา

ม.ต้น

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

ม.ปลาย
รัฐบาล
5,800.00
1400
13,280.00
23,130.00
0
0
137,089.50
180,699.50

0.00

0.00

ปวช.

ปวส.

เอกชน
46,967.50
152,571.00
42,230.00
4,183.00
0
0
28,350.00
274,301.50

ปริญญาตรี
รวม
52,767.50
153,971.00
55,510.00
27,313.00
0.00
0.00
165,439.50
455,001.00
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 สวัสดิการค่าล่วงเวลา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการจัดสวัสดิการค่าล่วงเวลา และค่าทางานในวันหยุดให้แก่
พนักงาน โดยใน ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลชั่วโมงการทางานล่วงเวลาเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
2099:06
1784:57
1462:19
917:11

852:36

727:03

899:24

854:23

994:03

805:54

428:26
138:58

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

2. ข้อมูลชั่วโมงการทางานล่วงเวลาเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 จาแนกตามกลุ่มงาน
8443:19

3521:01

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอานวยการ

3. สรุปข้อมูลชั่วโมงการทางานล่วงเวลาเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 แยกตามสาขา/ฝ่าย
1920:00
1440:00
960:00

สาขาคณิตศาสตร์…

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริการและบริหาร…

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ฝ่าย สควค.

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการ…

ฝ่าย พสวท.

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน…

ส่วนอาคารสถานที่และ…

สาขาเทคโนโลยี

สาขาการวัดและ…

สาขาฟิสิกส์และ…

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนา…

สาขาเคมีและชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์ภาค…

สาขาวิจัยการศึกษาและ…

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ…

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม

สาขาการวัดและ…

สาขาคณิตศาสตร์…

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและ…

0:00

ฝ่ายออกแบบและพัฒนา…

480:00
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 สวัสดิการกู้ยืมและการออม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ดาเนินการจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมและการออมที่มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ขององค์กร ตลอดจนคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน
1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และ กองทุนสงเคราะห์
1.1 จานวนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนสงเคราะห์
1) จานวนสมาชิกที่อยู่ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มีจานวนทั้งสิ้น 324 คน
2) สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจานวน 3 คน
400

324

300
200
100

3

0
กองทุนสารองฯ

กองทุนสงเคราะห์

จานวนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พนักงาน)
จานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห์

324 คน
3 คน

1.2 รายละเอียดการส่งเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงาน สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2564)

จานวนสมาชิกจาแนกตามร้อยละเงินสะสม
140

จานวน (คน)

150
100

70

50

0

1

18

16

10

7

10

25

18

6

3

3.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
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1.3 รายละเอียดการส่งเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงาน สสวท. สมาชิกกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ สสวท. (324 คน)

จานวนสมาชิกจาแนกตามร้อยละเงินสมทบ

จานวน (คน)

150

115

96

100

83

50

29
1

0

6.00

10.00

11.00

12.00

13.00

อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)
2. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู ชพค.
เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม เป็นลักษณะมรดกสาหรับทายาทอีก ชนิดหนึ่ง เป็น
การดาเนินการในการช่วยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 78 คน มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายไตรมาส ดังนี้
720

699

698

700
680
660

650

644

640
620
600
ค่าใช้จ่าย (บาท)

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

650

698

644

699

จานวนสมาชิก
78
78
78
78

เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท)
650
698
644
699
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3. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์คู่สมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.)
เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อคู่สมรสผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม เป็นลักษณะเป็นมรดกสาหรับคู่สมรสหรือ
ทายาทเช่นเดียวกับ ชพค. จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 19 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายไตรมาส
ดังนี้
380
370

367

370

360

351

350
340

334

330
320
310
ค่าใช้จ่ายเดือนละ (บาท)

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

367

370

334

351

จานวนสมาชิก
19
19
19
19

เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท)
367
370
334
351

4. สวัสดิการกู้ยืม
สสวท. ได้ทาข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินดังนี้
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน
2. ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน
3. ธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)
4. ธนาคารออมสินสาหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของสมาชิก
การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ของพนักงาน สสวท.
อัตราดอกเบี้ย
ที่
สถาบันการเงิน
วงเงินกู้ (บาท)
จานวนผู้ใช้สิทธิ์ (คน)
ร้อยละต่อปี
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
187,907,407.83
2.90
140 สัญญา
2 ธนาคารกรุงไทย
11,550,000.00
7.00
8 สัญญา
3 ธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์
4,850,000.00
7.25
5 สัญญา
4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.)
14,600,000.00
7.25
10 สัญญา

ข้อมูล
ณ วันที่
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30
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5. การกู้ยืมเพื่อการซื้อสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
กู้ซื้อสื่อ วัตถุประสงค์ของสวัสดิการดังกล่าวนี้เพื่อช่วยให้พนั กงานสามารถจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพงแต่
สามารถผ่อนชาระได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาตามระเบียบ สสวท. กาหนดให้พนักงานสามารถมีสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย นามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จานวน 5,500,000 บาท มีพนักงานใช้สวัสดิการกู้ซื้อสื่อ จานวน 32 คน คิดเป็นเงิน 1,450,510
บาท มีค่าเฉลี่ยการกู้ 1 คน/ครั้ง จานวน 45,328.44 บาท
600000

533,520

500000

414,090

400000

319,000

300000
183,900

200000
100000
0
ผู้กู้ (คน)
จานวนเงิน (บาท)

10

11

7

4

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

10

11

7

4

414,090

533,520

319,000

183,900
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 งานสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2564
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
- ค่าจัดการศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน
- รางวัลบุคลากรผู้ทาคุณประโยชน์ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตพนักงานเกษียณประจาปี 2564
- บาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
10 ชุดเครื่องแบบปกติขาวพร้อมหมวก
11 นามบัตรผู้บริหารและพนักงาน
13 ยาสามัญประจาห้องพยาบาล สสวท.
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)

จานวน

ยอดเงิน
(บาท)

13 ราย
2 ราย
188 คน
8 ฉบับ
44 ฉบับ

503,542.00
-

32 ครั้ง

1,379,160.25

33 ฉบับ
1,862 ถัง
97 รายการ

65,747.22
679,922.50

4 คน
4 คน
1 คน
7 ครั้ง

12,000.00
12,000.00
3,000.00
14,000.00

3 ครั้ง
17 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง

34,200.00
310,00.00
31,037.50
29,173.00

8 คน
29 คน
15 รายการ

22,708.00
14,445.00
3,290.47
3,132,225.94
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4.

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ

4.1 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ในกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตามที่กาหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ร่วมกับฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดเพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 เพื่อนาส่งสานักงาน กพร.
ทั้งนี้ได้วางแผนการดาเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2565 โดยประกอบด้วย การพัฒนา
ใน 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อย่างเป็นระบบ
มิติที่ 2 การพัฒนาผู้บริหาร สู่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตาแหน่ง
มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีความความยั่งยืนและเข้มแข็ง
มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสังคม

ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency)
ที่

หัวข้อ

ระยะเวลา

1
2

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (แอดมิน)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (เจ้าหน่้าที่บริหาร
ทั่วไป สาขา ฝ่าย)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (เจ้าหน่้าที่บริหาร
ทั่วไป สาขา ฝ่าย)
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับสาขา
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 1
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับสาขา
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 2
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างสาหรับสาขา
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 3
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสั่งการ และการ
เรียกใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผู้บริหาร

10 พ.ย. 2563
23 พ.ย. 2563

จานวน
(คน)
23
25

24 พ.ย. 2563

27

ไทย

25 พ.ย. 2563

11

ไทย

25 พ.ย. 2563

22

ไทย

26 พ.ย. 2563

27

ไทย

15 ธ.ค. 2563

40

ไทย

3
4
5
6
7

ประเทศ
ไทย
ไทย
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ที่

หัวข้อ

8

หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการและแนวปฏิบัติ” ในวัน
พุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.และ
ผ่านโปรแกรม Zoom
9 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ electronic form สาหรับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง TOR
10 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ electronic form สาหรับ
ผู้บริหาร
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจ้างเหมางานบุคคลธรรมดา
11 ปฏิบัติงานที่ฝ่าย/สาขา/โครงการ ผ่านระบบ ZOOM ใน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
12 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ในการดูแลและรักษาข้อมูล (PDPA
Awareness Training) วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

17 มี.ค. 2564

จานวน
(คน)
115

26 มี.ค. 2564

42

ไทย

26 มี.ค. 2564

17

ไทย

18 มิ.ย. 2564

124

ไทย

14 ก.ย. 2564

119

ไทย

ระยะเวลา

ประเทศ
ไทย

ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน จานวน 7 ครั้ง รวมจานวน 175 คน
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน จานวน 3 ครั้ง รวมจานวน 174 คน
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน จานวน 1 ครั้ง รวมจานวน 124 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน จานวน 1 ครั้ง รวมจานวน 114 คน
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) จานวน 12 ครั้ง รวมจานวน 587 คน

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ที่

หัวข้อ

ระยะเวลา

1
2
3

กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 13
กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 14
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปลุกความเป็นวิทยาศาสตร์
ในตัวคุณ รุ่นที่ 1
กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 15
Follow Up 1 หลักสูตร ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์
ในตัวคุณ

15 ต.ค. 2563
17 พ.ย. 2563
14 - 16 ธ.ค.
2563
19 ก.พ. 2564
19 เม.ย. 64

4
5

จานวน
(คน)
5
4
13
10
13

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ที่

หัวข้อ

6

หลักสูตร Design Thinking for innovation
development
7 Follow Up 2 กิจกรรมเสริมทักษะ: ปลุก
Communicator ในตัวคุณ
8 หลักสูตร คนสาราญ งานสาเร็จ รุ่นที่ 3 สาขาวิทย์ภาค
บังคับ
9 หลักสูตร คนสาราญ งานสาเร็จ รุ่นที่ 4 สาขาฟิสิกส์และ
โลกดาราศาสตร์
10 หลักสูตร คนสาราญ งานสาเร็จ รุ่นที่ 5 สาขาเคมีและ
ชีววิทยา

29 - 30 เม.ย. 64

จานวน
(คน)
25

28 มิ.ย. 64

25

ไทย

30 - 31 สค 64

23

ไทย

2 - 3 กย 64

21

ไทย

9 - 10 ก.ย. 64

28

ไทย

ระยะเวลา

ประเทศ
ไทย

ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
จานวน 3 ครั้ง รวมจานวน 22 คน
ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
จานวน 1 ครัง้ รวมจานวน 10 คน
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
จานวน 3 ครั้ง รวมจานวน 63 คน
ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
จานวน 3 ครั้ง รวมจานวน 72 คน
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 10 ครั้ง รวมจานวน 167 คน

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency)
ที่
1

หัวข้อ
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร สสวท. ระดับต้น กลาง

ระยะเวลา
8 มิ.ย. - 3 ส.ค.
64

จานวน
(คน)
23

ผู้เข้าร่วม
ไทย

ไตรมาสที่ 1 - 2 ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะ แต่มีการอบรมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันต่างๆ
ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร จานวน 1 ครั้ง รวมจานวน 23 คน
ไตรมาส 4 ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) จานวน 1 ครั้ง รวมจานวน
23 คน
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4. สมรรถนะกลุม่ งาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
กลุ่มงาน
วิชาการ
วิชาการ
บริหาร/วิชาการ/อานวยการ
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
285
4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. อบรมภายใน
637
4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา
ศึกษาต่อ
4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ภายนอก 40
(ต่างประเทศ)
4.6 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก
อบรมภายนอก
77
4.7 การฝึกอบรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงานจัดโดยฝ่าย
อบรมภายใน
42
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4.1 ทุนการศึกษา
4.1.1 ทุน สสวท.
1) ระดับปริญญาเอก
ปัจจุบันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่แจ้งจบการศึกษา จานวน 3 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา / สถาบัน
ระยะเวลาศึกษา
1 นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย 2557 นักวิชาการ
เพื่อการศึกษา
31 ส.ค. 2560
(รายงานตัวกลับเข้า
สาขาเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ปฏิบัติงานเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2560)
เหนือ
2 น.ส.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์
การสอนคณิตศาสตร์
31 ก.ค. 2560
นักวิชาการอาวุโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 31 ก.ค. 2564
(รายงานตัวกลับเข้า
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่
30 ก.ค. 2564)

3

น.ส.เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์
นักวิชาการ
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 ก.ค. 2560
- 31 ก.ค. 2564
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ระยะเวลาศึกษา
(รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่
27 ก.ค. 2564)

กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 4 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา / สถาบัน
1 นางสาวกมลนารี ลายคราม
Science Education
ผู้ชานาญ
University of Alberta Canada
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
2 นางทวินันท์ แสงขัติยะ
Doctor of Philosophy in Education
นักวิชาการ
Research (PhD with integrated PGDip)
ฝ่ายโอลิมปิกและอัจฉริยภาพ
Brunel University London
England
3

นางสาววิชุราตรี กลับแสง
นักวิชาการ
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

4

นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
นักวิชาการ
สาขาเทคโนโลยี

Doctor of Philosophy in Science
Education: Physical Geography ซึ่งเน้น
ด้าน Earth Science
Western Michigan University, USA
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติ)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา

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

ระยะเวลาศึกษา
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

11 ม.ค. 2564
- 10 ม.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
(ขยายเวลารับทุน
1 ส.ค. - ธ.ค. 2564)

หมายเหตุ * ยังไม่ได้รับการแจ้งสาเร็จการศึกษา
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4.1.2 ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2562
นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส นักวิชาการอาวุโส สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก ได้ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุน
ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ - ศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้รับอนุม้ติให้ขยายระยะเวลาสาหรับการเดินทางไปศึกษา ณ School of Teaching and Learning, University
of Florida ในภาคการศึกษา Fall 2021 (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั้งนี้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สามารถขยายเวลาเดินทางไป
ศึกษาได้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขณะนี้นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปศึกษาต่อ
ณ สหัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
ทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ผู้มีสิทธิรับทุนขอสละสิทธิในการรับทุนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องผู้ค้าประกัน
การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2564
ส านั ก งาน ก.พ. แจ้ ง การจั ด สรรทุ น ส าหรั บ การเตรี ย มและพั ฒ นาก าลั ง คนของภาครั ฐ ในระดั บ หน่ ว ยงาน
(Department-based) ตามความต้องการของส่ ว นราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
สานักงาน ก.พ. ได้อนุมัติจานวนทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ สสวท. จานวน 1 ทุน
ซึ่ง สสวท. ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทารายละเอียดทุน ดังกล่าวตามจานวนทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยคานึงถึง 1) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ฯลฯ 2) สาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความจาเป็น และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ 3) การกระจายส่วนราชการ (กรณีกระทรวง) ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล และจัดส่งข้อมูลให้สานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติดาเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด
การขอรับจัดสรรทุน ก.พ. ประจาปีงบประมาณ 2565
ส านั ก งาน ก.พ. แจ้ ง การจั ด สรรทุ น ส าหรั บ การเตรี ย มและพั ฒ นาก าลั ง คนของภาครั ฐ ในระดั บ หน่ ว ยงาน
(Department-based) ตามความต้ อ งการของส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานของรั ฐ (ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสานักงาน ก.พ. ได้อนุมัติ ให้แก่ สสวท จานวน 1 ทุน ซึ่ง สสวท. ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดทารายละเอียดทุนดังกล่าวตามจานวนทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยขอกาหนดรายละเอียดทุน ดังนี้
1. ประเภททุนที่ต้องการ : ทุนฝึกอบรม
2. กรอบสาขาวิชา : การศึกษา
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3. ประเทศที่จะให้ไปฝึกอบรม : สาธารณรัฐเอสโตรเนีย สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และออสเตรเลีย
4.2 การบรรยายทางวิชาการ
ที่
ระยะเวลา
รายละเอียด
1
4 พ.ย. 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
สสวท. (ENDB) ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จานวน 2 รอบ รอบละ 40
คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.00 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 6 อาคารอานวยการ สสวท.(รอบ 1 15
คน รอบ 2 16 คน)
2 27 ม.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Tik Tok เพื่อเสริมสร้างความสนุกให้การ
เรียนการสอนของคนรุ่นใหม่” ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 มกราคม
2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
3 27 ม.ค. 2564 เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis: The
Singapore Experience โดยผู้เชี่ยวชาญประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 18
มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
4 18 มี.ค. 2564 การอบรมการใช้งานระบบภาษีค่าตอบแทน สาหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน/สาขา ด้วยโปรแกรม ZOOM จานวน 2 รุ่น คือ - รุ่นที่ 1 วัน
จันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
5 26 เม.ย. 2564 การอบรมการใช้งานระบบภาษีค่าตอบแทน สาหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน/สาขา ด้วยโปรแกรม ZOOM จานวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันจันทร์
ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
6 28 เม.ย. 2564 การอบรมการใช้งานระบบภาษีค่าตอบแทน สาหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน/สาขา ด้วยโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
7
7 มิ.ย. 2564 เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ STEM Education and Applied Learning
Programme - A sharing by Science Centre Singapore 7 มิถุนายน
2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้เข้าร่วม
31

90

27

36

38

36

27

ไตรมาส 1 จัดบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมจานวน 121 คน
ไตรมาส 2 จัดบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมจานวน 63 คน
ไตรมาส 3 จัดบรรยายทางวิชาการ 3 ครั้ง รวมจานวน 101 คน
ไตรมาส 4 ไม่มีการจัดบรรยายทางวิชาการ
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะตามกลุ่มงาน จานวน 7 ครั้ง รวมทั้งหมด 285 คน
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4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. ปีงบประมาณ 2564
ที่
ระยะเวลา
รายละเอียด
1
29 ธ.ค. 2563 ผู้อานวยการพบพนักงาน
2
9 พ.ย. 2563
ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จากัด (มหาชน) อาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.
3
26 - 28 มี.ค.
ประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการพัฒนาครูยุทธศาสตร์ที่ 2 ระหว่าง
2564
วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
4
19 พ.ค. 2564 กิจกรรม ผู้อานวยการพบพนักงาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM
5
23 ก.ค. 2564 กิจกรรม ผู้อานวยการพบพนักงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

ผู้เข้าร่วม
295
25
14

303
324

ไตรมาส 1 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 2 ครั้ง รวมจานวน 320 คน
ไตรมาส 2 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 1 ครั้ง รวมจานวน 14 คน
ไตรมาส 3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 1 ครั้ง รวมจานวน 303 คน
ไตรมาส 4 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 1 ครั้ง รวมจานวน 324 คน
รวบปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. จานวน 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 961 คน
4.4 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
ที่
หัวข้อ
ระยะเวลา
รายชื่อ
จานวน
1 ประชุมวิชาการนานาชาติ The
18 - 19 พ.ย. 2563
40
International Joint Conference on
STEM Education 2020 (IJCSE 2020)
ด้วยโปรแกรม ZOOM
2 เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุม
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 นางสาวนพรัตน์
1
วิชาการ 24th WCGT Biennial World และระหว่างวันที่ 7 - 8
ศรีเจริญ
Conference ระหว่างวันที่ 31
ส.ค. 2564
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 และ
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์
3 นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Case Studies 31 ส.ค. ถึง 3 ก.ย. 64 นางสาวนพรัตน์
1
of Students’ Scientific Creativity
ศรีเจริญ
Investigation: Suspension Bridge

ประเทศ
-

-

-

40

ที่

หัวข้อ
Construction Activity เพื่อนาเสนอใน
การประชุมวิชาการ 17th International
ECHA Conference (ECHA-European
Council for High Ability) ซึ่งจัดวันที่
31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 ณ
เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส

ระยะเวลา

รายชื่อ

จานวน
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ประเทศ

ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ จานวน 1 ครั้ง 40 คน
ไตรมาส 2 - 3 ไม่มีการประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ
ไตรมาส 4 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ จานวน 2 ครั้ง 2 คน
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 42 คน
4.5 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2564
ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
ระยะเวลา
1

2

3

4
5
6

7

อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน" วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยดุสติ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนายั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7 วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 20.00 น. ณ จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - 31
สิงหาคม 2564 ณ สถาบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress" ในรูปแบบ
ออนไลน์ ของพลากรสอนสร้างเว็บ
อบรมหลักสูตร Knowledge Capturing ในวันที่ 4 - 5
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามาด้าเจ้าพระยาปาร์ค
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์
เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
อบรม General Conversation ณ สถาบัน EduFirst

ผู้เข้าร่วมอบรม

10 ต.ค. 2563

ผช.ผอ.วรวรงค์ รักเรืองเดช
นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์
นายอธิป ฉายากุล

23 - 24 ต.ค. 2563

นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ

30 ต.ค. 2563
- 31 ส.ค. 2564
พ.ย. 2563
4 - 5 พ.ย. 2563
12 - 13 พ.ย. 2563

12 ก.ย.
- 14 พ.ย. 2563

นางนันทวัน สมสุข

นางชลธชา น้อยสุวรรณ
นางฐิตาภา ขาเลิศ
นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
นางสาวเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม

นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส
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ระยะเวลา

8

อบรมหลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคูส่ ัญญา ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ในวันที่ 19 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตร EQ และบุคลิกภาพของผู้นา ณ โรงแรมเวสต์เกต
จังหวัดนนทบุรี
อบรมหลักสูตรออนไลน์ 50 คาถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ
สาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน ระวหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ.64 ผ่าน
ระบบ Zoom
หลักสูตรออนไลน์ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefits)

19 - 20 ธ.ค. 2563

นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ

19 - 20 ธ.ค. 2563

นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส

23 ธ.ค. 2563

นางสุวิมล พีรทรัพย์

25 ม.ค. - 2 ก.พ.
2564

นางอรลดา ขาสุวรรณ์

หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสสูง (บงส.) รุ่น 8
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน 2564
หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง"
ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร
หลั้กสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ
สาหรับหัวหน้างาน ผ่านระบบ ZOOM 8 - 19 ก.พ. 64
กรมบัญชีกลาง (54 ชั่วโมง 30 นาที)
สัมมนา เรื่อง Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563
ภาคปฏิบตั ิจริงต้องทาอย่างไร เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (6 ชั่วโมง)
หลักสูตร "Digital 4.0 สาหรับบุคลากรภาครัฐ" วันที่ 10 - 11
กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร "Digital 4.0 สาหรับบุคลากรภาครัฐ" 18 - 19
กุมภาพันธ์ 2564 (10 ชั่วโมง)
หลักสูตร การวิเคราะห์อัตรากาลังด้วยภาระงานและการบริหาร
กาลังคนอย่างได้ผล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 16.30 น. ผ่านทางออนไลน์
หลักสูตรความคิดเชิงออกแบบเพือ่ สร้างนวัตกรรมในการทางาน
ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน
โปรแกรมประชุมออนไลน์ ZOOM Video Conference

ม.ค. - มิ.ย. 2564
(ทุกวันเสาร์)
4 - 5 ก.พ. 2564

9
10
11

12
13
14

15

16

17
18
19

20

27 ม.ค. 2564

8 - 19 ก.พ. 64

17 ก.พ. 64

10 - 11 ก.พ. 64
18 - 19 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64

22 ก.พ. 64

ผู้เข้าร่วมอบรม

นางสาวสิรมิ ดี นาคสังข์
นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ

นางกาญจนา ไชยชนะ

นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
นางสาวชนิกานต์ โพธะสินธุ
นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี
นางสาวพรหทัย สืบสุทธา
นางสาวนวีนา วรรธนผลากูร
นางสาวฐิติพร พรสุขรัตนสกุล
นางสาวรัตนาพร วานิชโช
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22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

หัวข้อการอบรม/พัฒนา

ฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายดิจิทลั ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้
ถูกต้อง” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 –
16.30 น. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
อบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science จานวน 30 ชั่วโมง จัด
โดย CHULA MOOC Achieve
หลักสูตรออนไลน์ การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ รุ่นที่ 58 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร "Digital 4.0 สาหรับบุคลากรภาครัฐ" 4 - 5 มีนาคม
2564 (10 ชั่วโมง)
หลักสูตร "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่
12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร น. 1 วัน)
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและความน่าเชื่อถือในการทางาน
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม และ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ
โรงแรมเวสต์เกต์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี
อบรมโครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่
22 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมพัก
พิงอิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (09.00 16.30 น. 36 วัน) รอกดเสร็จสมบูรณ์
อบรมออนไลน์หลักสูตร Knowledge Mapping From Concept
to Actions (Session1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 –
16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพือ่ การพัฒนายั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ณ จังหวัดกระบี่
หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ
ห้อง 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
อบรมหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบ
Zoom วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
(1.30 ชม.) จัดโดย Starfish Academy

ระยะเวลา

25 ก.พ. 64

ก.พ. - เม.ย. 64
24 ก.พ. 64

ผู้เข้าร่วมอบรม
นายเอกรัตน์ หงส์ทิพย์วารี
นางสาวมนฑาทิพย์ อ่านนอก
นางชลธชา น้อยสุวรรณ
นางสาวอุมาพร เพชรอาชา
นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
นางสาวปัญจรีย์ สาแก้ว

15 มี.ค. 2564

นางสาวสิรมิ ดี นาคสังข์
นางฐิตาภา ขาเลิศ
นายภากร ศุภกร
นายพีรพัฒน์ ผิวผา
นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัติ
นายพชร เทียมธารา

13 - 14 มี.ค. และ
20 - 21 มี.ค 2564

นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์
นางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ

4 - 5 มี.ค. 64

17 มี.ค.
- 16 ก.ค. 2564

นางสาวระวิวรรณ ขุนทอง

31 มี.ค. 2564

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี

2 - 4 เม.ย. 64

นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ

26 - 30 เม.ย. 64

24 เม.ย. 64

นายปวีณ นราเมธกุล

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
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ระยะเวลา

หลักสูตรระยะสั้น MINI-DATA SCIENCE เพื่อยกระดับความรู้
3 เม.ย. – 24 ก.ค. 64
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้บุคลากรซึ่งเป็น
กาลังคนของประเทศ อบรมทุกวันเสาร์ รวม 17 วัน (102 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรมทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบห้องเรียน
(Classroom)
อบรมหัวข้อ “การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and
5 พ.ค. 64
Use Cases” ผ่าน Microsoft Teams วันพุธที่ 5 พฤษภาคม
2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. (2 ชม.)
จัดโดย TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
อบรม Digital ID : กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สาคัญ
12 พ.ค. 64
อย่างไรกับธุรกิจยุคนี้ 12 พ.ค. 2564 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) (6 ชม.)
อบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สาหรับ
19 พ.ค. 64
หน่วยงานภาครัฐ” ผ่าน Microsoft Teams วันพุธที่ 19
พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. (2 ชม.) จัดโดย TDGA
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
สัมมนาวิชาการ The OECD Southeast Asia Regional Forum
20 พ.ค. 64
2021 (3.5 ชม.)
อบรมการใช้งานโปรแกรม LOOM สาหรับใช้ในการบันทึกภาพ
21 พ.ค. 64
หน้าจอคอมพิวเตอร์ 21 พ.ค. 2564
สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.5 ชม.
สัมมนาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2564 เรื่อง
22 พ.ค. 64
“กลับตัวให้ไว ก้าวไปให้เร็ว” (HROD Turnaround) ในวันเสาร์ที่
22 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom
Online Seminar 3.3 ชม.
การฝึกอบรมใช้งานระบบ New GFMIS Thai สาหรับองค์การ
27 - 28 พ.ค. 64
มหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม
2564 รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 8.45-16.00 น. โดยการอบรม
ออนไลน์ (Online) กรมบัญชีกลาง
หลักสูตรออนไลน์ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน | Google
27 พ.ค. 64
Tools to Improve Work Performance Thai MOOC
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6 ชม.
หลักสูตรผู้นาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4
23 เม.ย. –
(ศุกร์ - เสาร์) กรุงเทพฯ (ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ) 29
12 พ.ย. 64
วัน ประมาณ 161.5 ชั่วโมง)
อบรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับงานบริการภาครัฐ :
16 มิ.ย. 64
AI for Chatbot และการใช้ AI as a Service Platform อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม
นางสาวพรหทัย สืบสุทธา

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโศม

นางชลธชา น้อยสุวรรณ

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโศม

นายอธิป ฉายากุล
นางอรลดา ขาสุวรรณ์

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

นางสรัญรส คงแก้ว
นางสาวอลิษสา อามีน

นายพนมยงค์ แก้วประชุม

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
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หัวข้อการอบรม/พัฒนา
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทลั (TDGA)
สัมมนาหัวข้อ HR Strategy & HR Tools for Business
Transformations ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 11.30 น.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่า
ด้วยความยินยอมสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ผ่าน Ms.Teams
เสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพไทยกับทักษะงานเพื่ออนาคตที่คน
ไทยต้องมี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.
ผ่าน Ms.Teams
หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14 อบรม
10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) ศึกษาดูงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน วันที่ 30 มิ.ย.
- 18 ส.ค. 64
เสวนาหัวข้อ "เรียน / สอน / WFH online อย่างไร ให้สุขภาพดี"
ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง Facebook
Live : ศธ. 360 องศา
อบรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับงานบริการภาครัฐ :
AI for Chatbot และการใช้ AI as a Service Platform อบรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทลั (TDGA)
สัมมนาหัวข้อ HR Strategy & HR Tools for Business
Transformations ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.0011.30 น.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่า
ด้วยความยินยอมสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ผ่าน Ms.Team
เสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพไทยกับทักษะงานเพื่ออนาคตที่คน
ไทยต้องมี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่าน
Ms.Team
หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14 อบรม
10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) ศึกษาดูงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน 30 มิ.ย. – 18
ส.ค. 64

ระยะเวลา

ผู้เข้าร่วมอบรม

24 มิ.ย. 64

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

24 มิ.ย. 64

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

24 มิ.ย. 64

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

30 มิ.ย. – 18 ส.ค.
64

14 ก.ค. 64

16 มิ.ย. 2564

นางสาวประวีณา ติระ

นายอธิป ฉายากุล
นางสาววราภรณ์ เรืองสว่าง
นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

24 มิ.ย. 2564

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

24 มิ.ย. 2564

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

24 มิ.ย. 2564

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

30 มิ.ย. – 18 ส.ค.
2564

นางสาวประวีณา ติระ
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เสวนาหัวข้อ "เรียน / สอน / WFH online อย่างไร ให้สุขภาพดี"
ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง Facebook
Live : ศธ. 360 องศา
ประชุมวิชาการ The 44th Conference of the International
Group Psychology of Mathematics Education (PME) ใน
หัวข้อ PME 44th Mathematics Education in the 4th
Industrial Revolution : Thinking Skills for the Future
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร How to รวบดาวร้าย ให้กลายเป็นดาวเด่นในการ
ทางาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน
ระบบ Zoom
หลักสูตรออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint
(ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

14 ก.ค. 2564

54

55

56

57

58

59

60

หลักสูตร การจัดทา TOR ที่มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) รุ่นที่ 2 ใน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ
ZOOM Meeting
หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสูร่ ัฐบาลดิจิทัล โดย Thai
MOOC พัฒนารายวิชาโดย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
หลักสูตร การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล | Individual
Development Plan โดย Thai MOOC พัฒนารายวิชาโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน | Communication
and Collaboration โดย Thai MOOC พัฒนารายวิชาโดย
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19 - 23 ก.ค. 2564

22 ก.ค. 2564

10 - 11 ก.ค. 2564

ผู้เข้าร่วมอบรม
นายอธิป ฉายากุล
นางสาววราภรณ์ เรืองสว่าง
นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง
นางเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

18 ก.ค. 2564

นางสาวธนพรรณ ชาลี
นางสาวณัฐธิดา พรหมยอด
นายศุภณัฐ คุ้มโหมด
นางสาวรตพร หลิน
นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน
นางสาวแคทลียา จันขุจันทร์
นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว
นางสาวกมลลักษณ์ ถนัดกิจ
นายยศินทร์ กิตติจันทโรภาส
นายนิพนธ์ จันเลน
นางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ
นายจิรวัฒน์ ดาแก้ว
นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์
นางฉัฐวีณ์ โมรา
นางโสภา ปัฐน์บวรมงคล
นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

26 ก.ค. 2564

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

26 - 27 ก.ค. 2564

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

16 ก.ค. 2564
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61

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ | Career Path
Management โดย Thai MOOC พัฒนารายวิชาโดย สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทลั
อย่างยั่งยืน
เสวนาออนไลน์หัวข้อ "นวัตกรรมและการจัดการการสื่อสารด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สื่อ
และสังคมอย่างยั่งยืน" วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 –
11.30 น. ผ่าน MS Teams โดยศูนย์บริการวิชาการนิด้า
หลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ออนไลน์)
ปี 2564 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Meeting
หลักสูตร AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุค
ใหม่
หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
นวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital
Innovation)
เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "สื่อสารอย่างไร...ให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤต
โควิด-19" ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 น ถึง
12.00 น ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting
สัมมนา “Learning & Development FORUM 2021” ในวัน
จันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Virtual
Conference ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย (PMAT)
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น
ที่ 23 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (รวม 200 ชม.)
อบรมหลักสูตรออนไลน์ "Smart Secretary & Super Admin ปี
2564 รุ่นที่ 2" วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมผ่าน Zoom Meeting
หลักสูตรออนไลน์ "Academic and Research Writing" จัดโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม - 23
พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
หลักสูตรออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint
(ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 เวลา
9.00 - 16.00 น.

28 ก.ค. - 9 ส.ค.
2564

นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

4 ส.คง 2564

นางสาวเขมวดี พงศานนท์

4 ส.ค. 2564

นางสาวกุ้มาริชาติ ศรีโสม

7 ส.ค. 2564

นางสาวรัชดากรณ์ สุนาวี

11 ส.ค. 2564

นายพีรพัฒน์ ผิวผา
นายชาญณรงค์ พูลเพิ่ม
นายภีมวัจน์ ธรรมใจ
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทา

62
63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

18 ส.ค. 2564

ผู้เข้าร่วมอบรม

11 ส.ค. 2564

นางสาววราภรณ์ เรืองสว่าง

16 - 20 ส.ค. 2564

นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสาวสิรมิ ดี นาคสังข์

2 ส.ค. 2564
- 11 ม.ค. 2565

นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย

17 ก.ย. 2564

นางสาวฐิติพร พรสุขรัตนกุล
นางสาวรัชดา คารักษ์

10 ส.ค.
- 23 พ.ย. 2564

นางยุพาพร ลาภหลาย
นางสาวสมรศรี กันภัย
นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์
นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญ
พิพัฒน์

21 - 22 ส.ค. 2564
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หลักสูตรออนไลน์ "การสร้างสื่อการนาเสนอ Infographic อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint" วันที่ 27
สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
หลักสูตรบุคลิกภาพการนาเสนอแบบผู้นา(ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่
1 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ออนไลน์

27 ส.ค. 2564

74

75

76

เทคนิคการนาเสนอผลงานให้โดนใจผู้ฟัง (ออนไลน์) ปี 2564
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ออนไลน์
Future of Work Strategy: Reawakening Employee's
Passion and Productivity for Work วันอังคารที่ 28 กันยายน
2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

8 - 9 ก.ค. 2564

1 - 2 ก.ค. 2564

28 ก.ย. 2564

ผู้เข้าร่วมอบรม
นางสุชาดา ปัทมวิภาต

นางยุพาพร ลาภหลาย
นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
นางสาวนิสากรณ์ แสงประชุม
นางยุพาพร ลาภหลาย
นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง

ไตรมาส 1 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 10 ครั้ง จานวน 13 คน
ไตรมาส 2 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 18 ครั้ง จานวน 35 คน
ไตรมาส 3 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 20 ครั้ง จานวน 29 คน
ไตรมาส 4 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 22 ครั้ง จานวน 56 คน
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการส่งพนักงานไปอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 70 ครั้ง รวมทั้งหมด 133 คน
4.6 การฝึกอบรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2564
ที่
หัวข้อการอบรม/พัฒนา
1

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร จัด Active Learning ให้
สนุกในการสอนออนไลน์ ใคร ๆ ก็ทาได้ รุ่น 2 วันที่ 15 กันยายน
2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ระยะเวลา

ผู้เข้าร่วมอบรม (คน)

15 ก.ย. 2564

41

ไตรมาส 1 - 3 ไม่มกี ารฝึกอบรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่าย HROD
ไตรมาส 4 การฝึกอบรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่าย HROD 1 ครั้ง รวมจานวน 41 คน
รวมปีงบประมาณ 2564 มีการฝึกอบรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงาน จานวน 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 41 คน
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5.

งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทางาน

ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกขององค์กร โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Website
Facebook
Line Official Account
KM Portal

5.1 งานประชาสัมพันธ์ภายใน
1. แสดงความยินดีกับพนักงานได้รับการเลื่อนตาแหน่งในปีงบประมาณ 2564 จานวน 12 คน
- กลุ่มวิชาการ
จานวน 9 คน
- กลุ่มอานวยการ
จานวน 3 คน
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2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการฝึกอบรมต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
- โปสเตอร์การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม
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- โปสเตอร์ให้ความรู้แนะนาสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19
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3. แนะนาคอร์สเรียนออนไลน์ และ Micro Learning
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแนะนา e-HR Micro Learning การเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโ อ
จ านวน 21 หั ว ข้ อ รวม 31 VTR Clips ที่ ร วบรวมเนื้ อ หาการพั ฒ นาตนเองและที ม งาน ในรู ป แบบ Micro
Learning ความยาว 4 – 7 นาที เลือกเรียนได้ตามความสนใจ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ e-HR และมีการแนะนา
คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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4. การสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ใช้แอพลิเคชั่น Line เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ข้อมูล และรั บแจ้ง
ปัญหาการให้บริการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ได้นาเอา Rich Menu มาใช้เพื่ออานวย
ความสะดวกให้พนักงานสามารถที่จะเข้าไปสู่บริการอื่ น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ได้จากแอพลิเคชั่นไลน์โดยตรง
เช่น ระบบเช็คอิน Work from Home และได้มีการเพิ่มเมนู Daily Health Tracking แบบฟอร์มติดตามสุขภาพของ
พนักงาน เพื่อติดตามความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อให้สามารถดูแลติดตามพนักงานที่มีความเสี่ยง หรือ ต้อง
สงสัยได้อย่างรวดเร็ว

5.2 งานประชาสัมพันธ์ภายนอก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้ อ านวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อั ต รา โดยสามารถยื่ น ใบสมั ค รผ่ า นระบบออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://recruit.ipst.ac.th/
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5.3 งานริเริ่มและพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ นาเครื่องมือ และระบบต่างๆ มาช่วยอานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทา
ให้ สสวท. ได้ออกประกาศให้บุคลากร สสวท. สามารถปฏิบัติงาน WFH ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองค์กรจึงได้นาเครื่องมือ และระบบต่างๆ มาช่วยบริการและอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร สสวท.
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-HR Micro Learning
ในปี ง บประมาณ 2564 ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ชุ ด Micro Learning 21 หั ว ข้ อ Tips &
Techniques (31 VTR Clips) ชุดเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเอง บริหารคน บริหารทีม บริหารงาน รวมทั้งประสิทธิผล
ของการทางานจากที่บ้าน อีกทั้งภาวะผู้นาและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
เปิดใช้งานครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Micro Learning ที่นา
แขวนไว้ในระบบ e-HR พนักงาที่ทาการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสามารถเข้าไปเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจะเปิดให้สามารถเรียนในหัวข้อที่พนักงานสนใจได้ โดยจะทาการแนะนาหัวข้อ
ให้พนักงานทราบเดือนละ 4 หัวข้อ จบครบทุกหัวข้อตลอดปีงบประมาณ 2564
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2. ระบบขอปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) และระบบลงเวลา WFH
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบขอปฏิบัติงานที่บ้าน
(WFH) และระบบลงเวลาWFH ผ่านมือถือ เพื่ออานวยความสะดวกให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน Work from Home สามารถ
ลงเวลาการปฏิบัติงานผ่านการเช็คอินด้วยโทรศัพท์มือถือ และขอปฏิบัติงานที่บ้านผ่านระบบ โดยระบบดังกล่าวเริ่มใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
ระบบขอปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home พนักงานสามารถใช้งานระบบเพื่อขออนุมัติปฏิบัติงาน WFH และ
รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ โดยการขอปฏิบัติงาน WFH ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น จึงจะสามารถลงเวลา WFH ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ลิงค์ https://wfh.ipst.ac.th/login

ระบบลงเวลา Work from Home ใช้สาหรับเช็คอิน – เช็คเอาท์ ลงเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละวันผ่านโทรศัทพ์
เคลื่อนที่เพื่อรายงานเวลาเข้า – ออกงาน รวมทั้งพิกัดสถานที่ที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว
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3. เว็บไซต์ ใ ห้ข้อมู ล มาตรการการเข้า รั บการรั ก ษาและตรวจคั ดกรองโควิ ด -19 สาหรั บพนักงาน สสวท. และ
ครอบครัว
ในช่วงการปฏิบัติงาน Work from Home เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับพนักงาน สสวท. และครอบครัว
ให้ได้รับความสะดวกได้รับข้อมูล ในการตรวจคัดกรองโควิด -19 และการเบิกจ่าย ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาหรับสถานพยาบาลที่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยการนา
Google sites มาใช้เพื่อให้บริการข้อมูลเป็ นการเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้า ถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก ได้ที่
เว็บไซต์ https://sites.google.com/proj.ipst.ac.th/icovid
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4. ระบบติดตามสุขภาพพนักงาน Daily Health Tracking
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ทาให้บุคลากร สสวท. เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านพ่อบ้านบางท่านที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานติดเชื้อโควิด -19 และมีกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงได้ทาแบบฟอร์มติดตามสุขภาพพนักงาน เป็นช่องทางในการติดตาม
ดูแลสุขภาพของพนักงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เพื้อทราบสถานะการติ
่
ดเชื้อ ประเมินความเสี่ยงที่จะ
ติดเชื้อ และให้การป้องกัน ดูแลพนักงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
โดยขอความร่วมมือบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สสวท. เข้าไปกรอกแบบติดตามสุขภาพพนักงาน Daily Health
Tracking ได้จากริชเมนู Line OA HROD เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามข้อมูลและดูแลบุคลากร สสวท. ได้อย่างรวดเร็ว
และประเมินความเสี่ยงของบุคลากรได้ ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/V7BQjwBTcHDUmD5z6
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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 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. การบริหารจัดการผลการดาเนินงานตามกรอบการประเมิน PMQA 4.0 (แยกตามหมวด) โดยดาเนินงานและ
ติดตามงานตาม Project Charter ปีงบประมาณ 2564 ซึง่ คณะทางานแต่ละหมวดได้จัดทาไว้เมื่อปีงบประมาณ 2563
2. การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเภท PMQA 4.0
สาหรับการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 ประจาปี 2564 สานักงาน ก.พ.ร. ให้หน่วยงานที่สนใจสมัครรับรางวัล
ยื น ยั น สิ ทธิภ ายในวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2563 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 ซึ่ง
สสวท. สมัครยืนยันสิทธิเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ประสานขอความ
ร่วมมือคณะทางานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ (คณะทางาน PMQA) พิจารณา
ดาเนินการกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ตามแผนที่กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กาหนดกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งาน ( Performance
Perspective) และประเมินศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) โดย
มีการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชนด้วย โดยกรอกแบบประเมินตนเองในเดือนพฤษภาคม 2564
ในการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 ประจาปี 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ประสานขอความ
ร่วมมือคณะทางานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ (คณะทางาน PMQA) พิจารณา
ดาเนินการกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยในการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 รอบที่ 1 ได้ขอความร่วมมือคณะทางาน
PMQA จัดทาข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง สสวท. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้วยคะแนน 425.58 จากคะแนนเต็ม 500 เป็นระบบราชการ 3.40 โดยผลคะแนนเทียบกับการสมัครรับรางวัล
ประจาปี 2563 และเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดและองค์การมหาชนที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะที่สมัครรับ
รางวัล PMQA 4.0 ประจาปี 2564 แสดงได้ดังตาราง ดังนี้
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ผลคะแนน PMQA 4.0 รอบที่ 1 ประจาปี 2564 เปรียบเทียบกับประจาปี 2563
ผลการประเมินตนเอง
จากหน่วยงาน
หมวด
2564
2563
หมวด 1 การนาองค์กร
500
432.29
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
500
484.38
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รบั บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
หมวด 4การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด 5การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7การบรรลุผลลัพธ์การดาเนินการ
คะแนนรวม (500) คะแนน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นระบบราชการ

ผลการประเมิน
จากผู้ตรวจ
2564
2563
447.92
307.29
432.29
380.21

500

401.04

463.54

309.9

500
500
500
443.33
491.90

432.29
500
475.69
190
416.53

440.97
432.29
425.35
336.67
425.58

246.53
322.92
307.29
177
293.02

3.94

3.33

3.40

2.34

ค่าเฉลี่ยของ

ค่าเฉลี่ยของ
องค์การมหาชน
ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
(8 หน่วยงาน)

ผลคะแนน PMQA 4.0 รอบที่ 1 ประจาปี 2564
เปรียบเทียบกับหน่วยงานทั้งหมดและองค์การมหาชนที่สมัครรับรางวัล PMQA 4.0
หมวด

ผลการประเมิน
ตนเอง

จากผู้ตรวจ

หน่วยงาน
ทั้งหมด

500
500
500

447.92
432.29
463.54

395.74
404.07
386.88

406.90
409.70
414.06

500
500
500
443.33
491.90
3.94

440.97
432.29
425.35
336.67
425.58
3.40

397.89
382.92
394.30
311.40
381.89
3.06

419.49
413.41
387.81
306.25
394.00

จากหน่วยงาน
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด 5การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7การบรรลุผลลัพธ์การดาเนินการ
คะแนนรวม (500) คะแนน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นระบบราชการ

ผลการประเมิน
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ผลการประเมิ น ของ สสวท. ในขั้น ตอนที่ 1 มีคะแนนรวม (425.58) สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของหน่ว ยงานทั้ ง หมด
(381.89) และค่าเฉลี่ยขององค์การมหาชน ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ (8 หน่วยงาน) (394.00) และเมื่อเทียบเป็นรายหมวด
คะแนนของแต่ละหมวดของ สสวท. สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายหมวดของหน่วยงานทั้งหมด และขององค์การมหาชน
ตาม
พ.ร.บ. เฉพาะ
ในรอบที่ 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ประสานขอความร่วมมือคณะทางาน PMQA จัดทาบทสรุปผู้บริหารที่แสดง
ความโดดเด่นของการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และความสาเร็จของการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) และได้จัดส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินรอบที่ 2 ตามประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โดยมีหน่ายงานผ่านเกณฑ์ การประเมินฯ จานวน 21 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน (ในขั้นตอนแรก) ซึ่ง สสวท. ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินฯ ในขั้นตอนที่ 2 นี้ เช่นเดียวกับองค์การมหาชนอื่น ๆ และสานักงาน ก.พ.ร. ได้นา feedback ขึ้น
ระบบประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2564 โดย สสวท. ได้รับ 386 คะแนน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรและ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ feedback เพื่อหาโอกาสในการดาเนินงานของแต่ละ
หมวดเพื่อพัฒนา สสวท. ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
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 2564 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและพัฒ นาองค์กรจะดาเนินการจัดการความรู้ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของงานประจา และส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนของงานประจา มีการปฏิบัติงานโดยทาการรวบรวม เผยแพร่ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอตามที่ได้
รับมาจากหน่วยงาน สาขา ฝ่าย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาในแต่ละเดือน ดังนี้
1. การจัดแผนประจาปี 2561 - 2564 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
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ส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 2564 จะดาเนินการดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยจาแนกตามทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานและ
ส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. ค้นหาความเชี่ยวชาญของตน พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2 จัดทาระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับบุคคลภายนอกในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละหน่วยงาน ของ สสวท.
2. กิจกรรม IPST lunch Talk โดยดาเนินการต่อจากปีงบประมาณ 2563
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. กิจกรรมเมนูความรู้ โดยนาสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บ ไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. ได้ศึกษาผ่านเว็บไซต์ KM portal สสวท. เดือนละ 1 เรื่อง
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ โดยให้พนักงานเขียน/ ส่งบทความ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อพนักงาน
เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยมอบรางวัลหนังสือขายดี ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564
งานกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดทา
เว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สสวท. โดยแบ่งประเภทความเชี่ยวชาญ ตามทักษะ ความรู้ ของพนักงาน โดยดาเนินการ
กับพนักงานกลุ่มวิชาการ ตามแผนการดาเนินงานในระยะที่ 2 ปีงประมาณ 2564
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กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
กิ จ กรรม “Lunch Talk : ออมเงิ น ในกองทุ น ” ในวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2563 โดยเชิ ญ นายอภิ สิ ท ธิ์ ธงไชย
นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม พนักงาน สสวท. และบลจ.ทหารไทย มาเป็นผู้ร่วมเสวนา จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36 คน

กิจกรรม “Lunch Talk : ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท.” ในวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ และบุคลากร สสวท. ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพย์สิ นทาง
ปัญญา เป็นผู้ร่วมเสวนา จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
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กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “Morning Talk : Book Sharing” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยเชิญ นางสาวอัมริ
สา จันทนะศิริ นางสาวสมาพร มณีเทพ และนายคมพิเนต อู่เจริญ พนักงาน สสวท. มาเป็นผู้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน

กิจกรรมเมนูความรู้
โดยนาสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้บุคลากร สสวท. ได้ศึกษา
ผ่าน http://kmportal.ipst.ac.th โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
ที่
เดือน
1 ตุลาคม 2563

เรื่อง
“How to Shine in the (Virtual)
Spotlight”

2 พฤศจิกายน
2563

“Are You Really Innovating
Around Your Customers Needs”

3 ธันวาคม 2563

“Stay Cool Under Pressure
Without Appearing Cold”
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ที่
เดือน
4 มกราคม 2564

เรื่อง
“บินโดรนอย่างไร ไม่ให้โดน”

5 กุมภาพันธ์ 2564 “วิธีทาความสะอาดโทรศัพท์มือถือ
ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค”

6 มีนาคม 2564

“SMART GOAL กับการตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต”

7 เมษายน 2564

“Mid-Career Crisis ปัญหาใหญ่ของ
วัยกลางคน”

8 พฤษภาคม 2564 “Designing Customer Journeys
for the Post-Pandemic World”

9 มิถุนายน 2564

“Work from Home ให้เวิร์ค รวม Tips
ทางานที่บ้านช่วง COVID”
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ที่

เดือน

เรื่อง
“ประหยัดค่าไฟ ช่วง Work from
Home อย่างไรไม่ให้ค่าไฟพุ่งสูง”

“Blockdit แพลตฟอร์มที่จะทาให้เกิด
ไอเดียใหม่”

10 กรกฎาคม 2564 “How to Stay Focused If You’re
Assigned to Multiple Projects at
Once”

11 สิงหาคม 2564

“Crab Mentality วิธีคิดแบบปูในถังที่
ทาให้สังคมไม่พัฒนา”

12 กันยายน 2564

“โมเดลการเรียนรู้และพัฒนา ”
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ โดยให้พนักงานเขียน ส่งบทความ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงาน
เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยมอบรางวัลหนังสือขายดีเป็นของรางวัล ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564 โดยได้
ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนตุลาคม 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “Digital Transformation เปลี่ยนความท้า
ทายเป็นโอกาส”
โดย นางวนิดา สิงห์น้อย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนพฤศจิกายน 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “งานวิจัยที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ไทย”
โดย นางน้าทิพย์ จรรยาธรรม สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัด
และประเมินผล

3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนธันวาคม 2563
บทความได้รับการคัดเลือก “บทความขจัดต้นตอความถดถอย”
โดย นาง นันทิดา บุญประดับ” ฝ่าย สควค.

4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนมกราคม 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “วิธีทาความสะอาดโทรศัพท์มือถือ ให้
ปลอดภัยจากเชื้อโรค”
โดย นางสาวปัญจรีย์ สาแก้ว ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรม
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ที่
กิจกรรม
5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “SMART GOAL กับการตั้งเป้าหมายในชีวิต”
โดย นางสาวสมาพร มณีเทพ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ แผน และประกัน
คุณภาพ

6

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนมีนาคม 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “Mid-Career Crisis ปัญหาใหญ่ของวัย
กลางคน”
โดย นายคมพิเนต อู่เจริญ ฝ่าย สควค.

7

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนพฤษภาคม 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “Work from Home ให้เวิร์ค รวม Tips
ทางานที่บ้านช่วง COVID”
โดย นางสาวสมาพร มณีเทพ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ แผน และประกัน
คุณภาพ

8

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนมิถุนายน 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “10 สุดยอดเทคนิคการใช้ Excel ที่ควรรู้”
โดย นางสาววรรณรดา นิรมานสกุล ฝ่าย บริการและบริหารทรัพย์สิน

9

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกรกฎาคม 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “Crab Mentality วิธีคิดแบบปูในถังที่ทาให้
สังคมไม่พัฒนา”
โดย นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ ฝ่าย สควค.

ภาพกิจกรรม
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ที่
กิจกรรม
10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนสิงหาคม 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “โมเดลการเรียนรู้และพัฒนา”
โดย นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ภาพกิจกรรม

11 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนกันยายน 2564
บทความได้รับการคัดเลือก “15 ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
จุดไฟขยันให้ลุกโชน”
โดย นางนุจรินทร์ ศรีเจริญ ฝ่ายบริหารทั่วไป
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6.3 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย
ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและ
ผลงานของพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความสาคัญนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างความผู กพันโดยผ่านรูป แบบการจัดที่หลากหลาย ครอบคลุมพนักงานแต่ล ะกลุ่ ม แต่ละช่วงวัย โดยมี
กิจกรรม ดังนี้
จานวนผู้เข้าร่วม
ที่
กิจกรรม
วันเวลา
(คน)
1 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน จานวน 1 ครั้ง ประชุม
ตุลาคม 2563
วางแผนและเตรียมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันปี 2564
2 กิจกรรมน้องเต็มใจแจกของที่ระลึก (เพิ่มเติมจากเดือน
ตุลาคม 2563
16
กันยายน) จานวน 1 ครั้ง
3 กิจกรรม We Care Your Voice
มกราคม 2564
25
4 กิจกรรมน้องเต็มใจแจกของที่ระลึกกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
มีนาคม 2564
38
พัฒนากรครึ่งปีแรก 2564
5 กิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok
16 กุมภาพันธ์ 2
#IPSTChallenge”
31 มีนาคม 2564
ประกาศผล
31 มีนาคม 2564
6 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
15
7 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน มิถุนายน 2564
มิถุนายน 2564
67
8 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
29
9 กิจกรรมน้องเต็มใจแจกของที่ระลึกกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
กันยายน 2564
93
พัฒนากรครึ่งปีหลัง 2564
10 กิจกรรม น้องเต็มใจชวนสนุก 9.9
กันยายน 2564
36
รวมจานวนผู้เข้ากิจกรรม
321
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในปีงบประมาณ 2564 มีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด จานวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 321 คน
รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมีดังนี้
1. การประชุม วางแผนและเตรียมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันปี 2564
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน จานวน 1 ครั้ง ประชุมเพื่อวางแผน หาแนวทางในการจัด กิจกรรมการเสริมสร้างความ
ผูกพันปี 2564 ที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการและมีความหลากหลายที่บุคลากร สสวท.สามารถเข้าถึงกิจกรรมและสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการและนาไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป
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2. กิจกรรม We Care Your Voice
กิจกรรม “WE CARE YOUR VOICE” ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สสวท. ได้มีโอกาส
ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือเรื่องอื่น ๆ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้จัดทา อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
สสวท.
3. กิจกรรม “น้องเต็มใจแจกของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่าย HROD ตลอดปี 2564”
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ 2564 มีการดาเนินการพัฒนาให้กับ บุคลากร สสวท.
ต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม บรรยาย
วิชาการ สัมมนา เสวนา ประชุม ดูงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเก็บ
สะสม Point กับน้องเต็มใจในแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนั้น และในตอนสิ้นปีงบประมาณจึงมีกิจกรรม น้องเต็มใจแจก
ของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่าย HROD ตลอดปี 2564 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความผูกพันใน
การเข้าร่วมพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564
พนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 และมีการเก็บสะสม Point กับน้องเต็ม
ใจในแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมจะมีการร่วมสนุกรับของที่ระลึกได้ตามจานวน Point ที่เก็บสะสมได้ ดังนี้
Level 1 คะแนน 0 - 10 Point
Level 2 คะแนน 11 - 20 Point
Level 3 คะแนน 21 - 30 Point
Level 4 คะแนน 31 - 40 Point
Level 5 คะแนน 40 - 50 Point
4. กิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge”
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมกัน ส่งคลิปวิดีโอ Tik Tok ในหัวข้อ IPST Tik Tok #IPSTChallenge โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่ อสาร
และส่งต่อความรักความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ในงานของหน่วยงาน สาขา ฝ่าย สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับ สสวท. โดยมีเนื้อหาที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์กับครู นักเรียน และ
บุคคลภายนอก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้สื่อและผลิตภัณฑ์ของ สสวท.
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5. กิจกรรม น้องเต็มใจชวนสนุก 9.9
กิจกรรม น้องเต็มใจชวนสนุก 9.9 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สสวท. ได้มีโอกาสร่วม
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.
6. งานสโมสรบุคลากร สสวท.
กิจกรรมสงกรานต์ ประจาปี 2564 “สวัสดีปีใหม่ไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในวันสงกรานต์ สาราญใจ” เพื่อ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้ สืบทอดต่อไป อีกทั้งสร้างความผูกพันให้พนักงานได้มีการ
ทากิจกรรมร่วมกัน ผ่านระบบ Zoom video Conference ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) จากการที่มีสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เกิดขึ้นในประเทศไทย และในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมมอบ
รางวัลบุคลากรผู้ทาคุณประโยชน์ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ร่วมในงานนี้ด้วย
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กิจกรรม “ร้อยใจน้อง คล้องใจพี่ ด้วยรักนี้ ที่ผูกพัน” วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่อง
ในวาระพนักงานเกษียณอายุ ประจาปี 2564 และตระหนักถึงความมานะ ทุ่มเท และเสียสละของสมาชิกอันทรงคุณค่า
เพื่อองค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้ร่วมระลึกถึงความเสียสละ ทุ่มเทของบุคลากรผู้
เกษียณอายุ เป็นความประทับใจในโอกาสอันน่ายินดีนี้ร่วมกัน โดยจัดผ่านระบบ Zoom video Conference เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

6.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเข้าใจในเรื่องราวและแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถนาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้สามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการช่วยลดความตึงเครียดให้ กับ
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบปะสังสรรค์กันในทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Public Speaking พูดเก่งให้
โดนใจ พูดได้ผ่านการเล่าเรื่อง
2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ ฝึกทา นาไปใช้ :การทายาหม่อง
เหลืองสมุนไพร”
3 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาวอยู่บ้าน : ตานานพระพุทธรูป
ลอยน้า”
4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ ฝึกทา นาไปใช้ :การทาขนมลูกชุบ
ขนมท้าวทองกีมาร์”

วันที่
29 ม.ค. 2564

จานวน (คน)
59

19 มี.ค. 2564

40

21 พ.ค. 2564

45

25 มิ.ย. 2564

37
72

ที่
5
6
7
8
9

กิจกรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม

วันที่
27 พ.ค. 2564
25 มิ.ย. 2564
27 ก.ค. 2564
26 ส.ค. 2564
29 ก.ย. 2564
รวม

HROD
จานวน (คน)
31
29
16
20
14
291

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Public Speaking พูดเก่งให้โดนใจ พูดได้ผ่านการเล่าเรื่อง

ภาพกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ ฝึกทา นาไปใช้ :การทายาหม่องเหลืองสมุนไพร”
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ภาพกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่าชาวอยู่บ้าน : ตานานพระพุทธรูปลอยน้า”

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ ฝึกทา นาไปใช้ :การทาขนมลูกชุบ ขนมท้าวทองกีมาร์”

ภาพกิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม

6.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร
1. กิจกรรม “ศุกร์สาราญ การกุศล” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนและ
นักเรียนที่เตรียมไปจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของประเภทสื่อ หนังสือความรู้ หนังสืออ่านเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน
- หน่วยงานเปิดร้านขายของประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร น้า เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้
- กิจกรรมประมูลของมือสองปันสุข
- บริการตัดผมฟรี
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2. กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้าใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ ๔” ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จ.ระยอง 10 ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ โรงเรีย นบ้า นสี ่แ ยก ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่า งวัน ที่ 17 - 19 ธัน วาคม 2563 ร่ว มจัด กิจ กรรมปรับ ปรุง และจัด ทาห้อ งแห่ง การ
เรีย นรู้ให้มีสื่อ อุป กรณ์ และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้
ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังจัดมุมหนังสือของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริม ให้พ นัก งานได้
ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
ยิ่ง กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน TOR เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 32 คน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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โรงเรียนบ้านสี่แยก ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6.6 กิจกรรมพัฒนาด้านอื่นๆ
พิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ
สสวท.
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6.7 กิจกรรมพัฒนาด้านอื่นๆ
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
เพื่อให้บุคลากร สสวท. ร่วมทาความดีเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นทั้งหมด ดังนี้
ครั้งที่
ประจาเดือน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
1 ตุลาคม 2563
5
2 พฤศจิกายน 2563
3
3 ธันวาคม 2563
6
4 กุมภาพันธ์ 2564
9
5 มีนาคม 2564
5
6 เมษายน 2564
1
7 มิถุนายน 2564
3
รวมทั้งหมด
32
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7.

ภาพรวมผลการปฏิบัตงิ านและการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร
ผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)

ค่าใช้จ่าย ณ
ปัจจุบัน(บาท)

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

105220100 โครงการย่ อ ย 22.1 การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและเสริ ม สร้ า ง
ความผูกพัน

100%

1,891,000

1,854,664.75

95.71

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม
เป้ า หมายขงอระบบสมรรถนะของบุ ค ลากรและ
เป้าหมายตามนโยบาย

70%

1,539,400

1,528,295

99.27

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร
สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย

30%

351,600

326,369.75

92.82

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)

ค่าใช้จ่าย ณ
ปัจจุบัน (บาท)

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

ผลการ
ปฏิบัติงาน

307270100

งบบุคลากร

100%

263,984,000

262,482,374.85

99.34

กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงาน

20%

224,000,000

222,527,507.50

100

กิจกรรมที่ 2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ/ กองทุน

20%

24,864,000

25,042,412.97

100

กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนสาหรับผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น

20%

350,000

350,364

98.81

กิจกรรมที่ 4 ค่าชดเชย

20%

3,000,000

2,964,325.33

98.54

กิจกรรมที่ 5 เงินเพิ่มพิเศษประจาตาแหน่ง

20%

11,770,000

11,597,765.05

99.43

สงเคราะห์
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ผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ฝ่ า ย
ทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นา
องค์กร

100%

26,286,200.00

25,015,969.98

95.17

กิจกรรมที่ 1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจ
สุขภาพ

10%

10,000,000

7,911,747.45

112.50

กิจกรรมที่ 2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจ
สุขภาพพนักงานที่เกษียณอายุ

5%

1,000,000

720,811.40

112.01

กิจกรรมที่ 3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5%

600,000

181,169.25

76.18

กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

10%

11,300,000

6,984,408.00

91.34

กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานด้านบุคลากร

10%

194,400

86,558.90

71.96

กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง

10%

22,250

ลงประกาศรับสมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 7 การดาเนินงานกองทุนสารอง

10%

117,800

91,070.00

77.31

กิจกรรมที่ 8 สวัสดิการอื่นๆ (น้าดื่ม/ ยาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล)

10%

120,000

57,696.54

57.53

กิจกรรมที่ 9 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.

30%

2,931,750

877,641.09

53.47

105220200

100%

5,344,500.00

4,948,900.77

92.59

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านการริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

50%

744,500

809,385.33

108.77

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ

50%

4,600,000

4,139,515.44

89.98

รหัสกิจกรรม
307270300

ชื่อกิจกรรม

เลี้ยงชีพ

โครงการย่อย 22.2 การพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
สสวท.(งบกองทุนนวัตกรรมฯ)
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8.

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้งรองผู้อานวยการ

ด้วยคณะกรรมการ สสวท. ในการประชุมครั้งที่ 555/8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่งส่วนงาน โดยเพิ่มสานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
เพื่อรองรับการทางานของ สสวท.ในการทาหน้าที่เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในระยะอันใกล้นี้
จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สสวท. และค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง จากการประชุ ม คณะกรรมการ สสวท. ครั้ ง ที่
556/9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จึงได้จัดทาคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 พร้อมบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1
ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ สสวท. และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสานัก
2. ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานใน
ระดับสาขา ฝ่าย และส่วน พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่และมอบอานาจให้
พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการ
4. คาสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่และมอบอานาจให้
พนักงานปฏิบัติงาน
5. คาสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่และ
มอบอานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน
6. คาสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ให้พนักงานพ้นตาแหน่งบริหารและแต่งตั้ง
พนักงานให้ดารงตาแหน่งบริหาร
7. คาสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
8. คาสั่ง สสวท. เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อานวยการ
9. คาสั่ง สสวท. เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่และมอบอานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการ
10. คาสั่ง สสวท. เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่และมอบอานาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกัน
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9.

การดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลในช่วงสถานการณ์โควิด 19

ด้วยระยะเวลาปีงบประมาณ 2564 ยังเป็นการเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 โดย สสวท.ได้ปิดที่ทาการตั้งแต่
วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยมีการทบทวนเป็นระยะ และด้วยความรุนแรงจึงพิจารณาขยายเวลาต่อเนื่องจน
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 และยังคงเป็นช่วงเวลาปิดที่ทาการและปฏิบัติงานที่บ้านต่อไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้มีการปรับตัวและปรับกระบวนการทางานต่างๆ ให้สามารถรองรับกับ
สถานการณ์โควิด 19 โดยมีงานที่รับผิดชอบที่ได้การดาเนินการ ดังนี้
9.1 การดาเนินการจัดทาประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 จานวน 4 ฉบับ
• ประกาศ สสวท. เรื่อง ปิดที่ทาการ/ขยายเวลาปิดที่ทาการ จานวน 5 ฉบับ
• ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการของ สสวท. หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 8
ฉบับ
ทั้งนี้ มีจานวนผู้ปฏิบัติงาน สสวท.ติดเชื้อ รวม 9 คน โดยเป็นการติดเชื้อจากครอบครัว
9.2 การดาเนินการด้านวัคซีน และการดูแลพนักงานที่มีความเสี่ยง/ติดเชื้อโควิด 19
- ด้านการรับวัคซีน: สสวท.ให้ความใส่ใจและดูแลบุคลากรทุกกลุ่มให้ได้รับวัคซีน สรุปดังแผนภาพ
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- ด้านการดูแลบุคลากรที่ติดเชื้อ และการประเมินบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง
ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลและพัฒ นาองค์กรได้ จัดเตรียมชุดตรวจ Antigen Test Kit รวมถึง ยาแผนปัจจุบัน ยา
สมุนไพร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภค และนาไปส่งยังที่พักให้กับผู้ปฏิบัติงาน สสวท. ที่ติดเชื้อ
และรักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกสุขภาพประจาวันในแบบฟอร์ม เพื่อฝ่ายฯประเมินความเสี่ยงสูง
ต่อการติดเชื้อและติดตามบุคลากรเป็นรายบุคคล
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การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือใน
การดาเนินงานดังกล่าวจากหน่วยงานภายใน สสวท. จนทาให้การดาเนินการไม่มีข้อติดขัดใด ๆ และประสบความสาเร็จ
ด้วยดี ประกอบด้วย คณะทางานแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ สสวท. ฝ่ ายบริหารทั่วไป ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และส่วนอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
บุคลากร สสวท.ทุกคน
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10. การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ในช่วงปีงบประมาณ 2564 บุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้เข้าร่วมการพัฒนาทั้งเป็นการ
พัฒ นาภายในองค์กร และเข้าร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภายนอกองค์กร โดยในระยะเวลาปิดที่ทาการตั้งแต่เมษายน 2564
เป็นต้นมา พนักงานของฝ่ายได้สนใจเข้าร่วมการพัฒนาในรูปแบบของการเข้ารับการพัฒนาแบบออนไลน์
ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564 สานักบริหารและพัฒนาองค์กรได้ริเริ่มให้มีระบบการวางแผนพัฒนา
ตนเอง IDP ขึ้น โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ ได้พูดคุยและจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลกับพนักงานในฝ่ายฯ
ซึ่งการดาเนินการดังกล่ าว และผลการเข้าร่วมการพัฒนาของบุคลากรในฝ่ายฯ มีรายละเอียดดังแผนภาพ โดยได้เสนอ
ข้อมูลดังกล่าวผ่านผู้ช่วยผู้อานวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้บริหารในการประชุมสรุปภาพรวมของสานักด้วยแล้ว

11. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
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จากการดาเนินงานในตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้รับข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการจากผู้ทรงวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะทางานกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา
สสวท. ตลอดจนการได้ดาเนินการพูดคุยหารือขอข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (Focus group) กับผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลางของ สสวท. ทั้งหมด จึงพิจารณานาแนวทางที่เป็นข้อเสนอแนะดังกล่าว มาเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
1. ด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาว ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การดาเนินการ สสวท. ปี 2566 – 2570 รวมถึงความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งด้านดิจิทัล และด้านการทางานที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนการทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยวิเคราะห์และจัดการอัตรากาลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนในระยะยาว การจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ
แต่ละบุคคล การปรับปรุงระบบประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์การทางานแบบ Hybrid
ของบุคลากร สสวท. เพื่อให้เป็นแนวทางและนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลอย่ า งเป็ นระบบ ให้ มีทั้งความรู้และทักษะที่ส อดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงข อง
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง (New-Skill/Up-skill/Re-skill) การปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นพื้นฐานที่จาเป็นในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้นาที่มีศักยภาพ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
4. ด้านบรรยากาศการทางานที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรบุคคล เน้นการปรับเปลี่ยน Mindset
การนา Skillsets ใหม่ในยุคดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาคนเพื่ อสร้างความผูกพัน มีแนวทางการสร้างค่านิยม/ วัฒนธรรม
องค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. ด้าน HR Digital Transformation
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์คาดการณ์ตัดสินใจ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (HR Smart Service)
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