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สวนที่ 1 

หลักการและเหตผุล 
 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักสําคัญดานงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)            

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)   และงานดานการพัฒนาองคกร (Organization 

Development) 
 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล  รับผิดชอบงาน 

 1. วางแผน  กําหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

      2. กําหนดตําแหนงงาน วางแผนอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหา แตงตั้ง โยกยายและเลื่อนตําแหนงพนักงาน 

รวมถึงจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

      3.ปรับปรุงโครงสรางคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดําเนินการการจายเงินเดือน และการเบิกจายสวัสดิการ 

      4. ดําเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน 

      5. เสริมสรางความเขาใจอันดีในหมูพนักงาน และความผูกพันในองคกรของพนักงาน 

      6. เสนอแนะ ใหคําแนะนําเก่ียวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหนวยงานตางๆ ของสถาบัน รวมถึงติดตามให

พนักงานปฏิบัติสอดคลองกับระเบียบวินัยท่ีกําหนด และดําเนินงานตามข้ันตอน เก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และวินัย 
 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รับผิดชอบงาน 

      1. วางแผน  กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะความสามารถ (Competency)  

ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของสถาบัน 

      2. บริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับระบบการเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน สัมมนา 

ท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

      3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

      4. ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกผูบริหารและพนักงาน 
 

งานพัฒนาองคกร   รับผิดชอบงาน 

      1. วางแผนและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะมีผลตอความกาวหนาขององคกร 

      2. ประสานการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมท่ีสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social  

 responsibility: CSR )  

      3. ประสานการดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธรวมกับสโมสรพนักงาน 

      4. ริเริ่มและดําเนินการ พัฒนา และบริหารฐานขอมูล และองคความรูทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

      5. เผยแพรขอมูลเพ่ือสนับสนุนการใหมีการใชองคความรูของสถาบันอยางแพรหลาย 

      6. สนับสนุนและผลักดันใหมีการนําองคความรูของสถาบันไปใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

 



 

 
 

 

 ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร สสวท. พศ. 2562 – 2564 ท่ีใหความสําคัญกับการบริหาร การพัฒนาและการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร โดยในยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย โดยประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ 
 

 1. รอยละบุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปนผูนํา 

    การเปล่ียนแปลงได 

 2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. 

 3. จํานวนระบบบริหาณจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ 
 

 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรและตัวชี้วัดดังกลาว ซ่ึงจะใหไดชัดเจนวา ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล 

เปนปจจัยประการสําคัญในการชี้วัดใหเห็นความสําเร็จขององคกร การกําหนดแผนการบริหารและนโยบายดานทรัพยากร

บุคคลท่ีชัดเจน จะเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมขององคกรใหบรรลุยังเปาหมายท่ีวางไว  ฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกรจึงไดจัดทําแผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพากรบุคคล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) ปงบประมาณ 2562 – 2565 ข้ึน  โดยสอดรับกับวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร                 

และไดเชื่อมโยงกับนโยบาย และแนวทางในการดําเนินการจากปจจัยภายใน (Internal Factor )และปจจัยภายนอก 

(External Factor) ดังนี้ 

  นโยบายและแนวทางในการดําเนินการ (ปจจัยภายนอก)   ประกอบดวย 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

  3.   เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร  

  4.   การประเมินองคกรมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร. 

  5.   แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล

ดิจิทัล สํานักงานขาราชการพลเรือน 

  6 . ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 
 

   นโยบายและแนวทางในการดําเนินการ (ปจจัยภายใน)   ประกอบดวย 

  1. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท.

ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย 

  2. ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560  โดย บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 

จํากัด และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

  3. ผลการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงานของผูบริหารและพนักงาน 

ประจําปงบประมาณ 2560 

  4. ผลการสํารวจการฝกอบรมและพัฒนา และความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 

ของผูบริหารและพนักงาน สสวท. 

 



 

 

 

  5. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงาน ของ สสวท. 

  โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับวางแผนเพ่ือจัดทําแผนการบริหารและนโยบายดานทรัพยากรบุคคล

ของ สสวท. ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

   -ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

    -ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

       โดยมีจุดเนนและประเด็นการพัฒนาท่ีเก่ียวของประกอบดวย  

       การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชในการเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในทุกดาน  โดยมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนํามาทําสิ่งใหมให

เกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมุงเนนการสรางนวัตกรรม ไมวาจะเปนนวัตกรรมท่ีเปนผลิตภัณฑหรือดานการผลิต 

       การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนทาทักษะท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยเพ่ือ

วางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต มีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

       การเตรียมพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอยางสําคัญ 

        การยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู 
 

2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

      จุดมุงหมายสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การมุงเนนการประกันโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทย

สามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา

การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ(Quality) ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา  โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ คือ 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

   2. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดงาน และ

     เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

3. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

  เนนการปฏิบัติการดานบุคลากรท่ีสําคัญ การปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีมุงไปสูการสรางและคงไวซ่ึง 

สภาพแวดลอมของการทํางานท่ีใหผลการดําเนินการท่ีโดดเดน และมุงไปสูการสรางความผูกพันของบุคลากรของ 

สวนราชการ เพ่ือใหบุคลากรและองคการปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูความสําเร็จ เพ่ือสนับสนุน 

ใหการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรโดยรวม  ประกอบดวย 



 

 

 

  1. สภาพแวดลอมดานบุคลากร  : ขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร และบรรยากาศการ

ทํางานของบุคลากร 

  2. ความผูกพันของบุคลากร : ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

และการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร 

 

4.   การประเมินองคกรมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร. 

  องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Base) 

  องคกระกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ  

ซ่ึงมีตัวชี้วัดบังคับ คือ การจัดทําแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการมหาชนแบบกาวกระโดด (Exponential 

Growth) ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565)  โดยอยางนอยประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  

   • การพัฒนาระบบการใหบริการขององคการมหาชนเพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (Beyond 

      Customer Expectation) 

  • การควบคุมคาใชจายดานบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 

  • การลดการพ่ึงพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ อาทิ เพ่ิมรายไดขององคการมหาชน เปนตน 

  • การสงเสริมธรรมาภิบาลขององคการมหาชน 

  • การพัฒนาบุคลากรขององคการมหาชนเพ่ือพรอมรับการเปนองคการมหาชน 4.0 และการนํา

    เทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 

 

5.   แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

สํานักงานขาราชการพลเรือน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีการกําหนด

แผนงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากําลังคน 3  กลุม ไดแก 

  1.  การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ใหมีความสามารถ 

สรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางคุณคาสินคาและบริการได

เทาทันความตองการของผูรับประโยชน  

  2. การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีรองรับเทคโนโลยีใหมในอนาคต ใหกับบุคลากรในสาย

วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

3. การพัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐ ใหมีความเขาใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร การนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคกรท่ีสอดคลองกับสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงาน ตลอดจนสามารถสราง

คุณคาจากขอมูลขององคกรและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

  ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบดวย 5 มิติการเรียนรู 7 กลุมทักษะ ดังนี้  

  มิติท่ี 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานความเขาใจ

และใชเทคโนโลย ีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)  



 

  มิติท่ี 2 เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการ

ควบคุมก ากับ และ การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, 

Standard and Compliance Skill Set) 

   มิติท่ี 3 ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ ยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology Skill Set) และกลุมทักษะดานการออกแบบ

กระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service 

Design Skill Set)  

  มิติท่ี 4 ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และนําองคกร ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก 

กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและ การบริหารกลยุทธ (Project and Strategic Management Skill Set) และ

กลุมทักษะดานผูน าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)  

  มิติท่ี 5 ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและสรางสรรค  ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก 

กลุมทักษะดานการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)  

  ท้ังนี้กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และกลุมทักษะ

ดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการดานดิจิทัล (Digital 

Governance, Standard and Compliance Skill Set) เปนกลุมทักษะพ้ืนฐานท่ีขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคน

ควรไดรับการพัฒนา 
 

6 . ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (โดย ศ. น.พ.วิจารณ พานิช) 

 ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C  ดังนี้ 

3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) 

7C ไดแก  

- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 

- Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

- Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 

- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 

- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 

- Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

 

7.  ยุทธศาสตรท่ี 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ

เยาวชนใหทันสมัย  

 เปาประสงค        1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปน 

        ผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

     2. สสวท.เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลย ี

         ท่ีทันสมัย 

 



 

  

 โครงการหลัก           1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม 

    งานอยางเปนระบบ 

         2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

        

8.  ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560 โดย บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด และ

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

 จากความคิดเห็นของ บุคลากร สสวท. ท่ีตอบแบบสอบถามความผูกพันตอองคกร และมีความคิดเห็นท่ีเก่ียวของ

กับดานทรัพยากรบุคคล  สามารถสรุปเปนประเด็นเพ่ือนํามาสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร สสวท. ได 

โดยมีความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ดังนี้   

ในดานสมรรถนะหลัก บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น 

- การทํางานเปนทีม – การสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกระดับทํางานเปนทีม รับรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

เพ่ือความสําเร็จขององคกรท่ีมีเปาหมายเดียวกัน 

- ทุกหนวยงานควรมีแนวทางหรือ Flow Chart ในการทํางานท่ีชัดเจน และสื่อสารใหบุคลากรทราบท่ัวท้ังองคกร 

เพ่ือใหการประสานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมีความคลองตัว 

- การปรับปรุง/จัดทําระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนการทํางานใหมีมาตรฐาน และคลองตัวในการทํางาน (เชน 

การเงิน การคลัง พัสดุ) สามารถปฏิบัติไดจริง ใหมีความทันสมัย และข้ันตอนการทํางานใหมีความยืดหยุน พรอมท้ัง

สื่อสารใหบุคลากรทราบท่ัวท้ังองคกร 

ในดานสมรรถนะดานบริหาร บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น 

- การมอบหมายงาน -  การมอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถของแตละบุคคล และปริมาณงาน

ท่ีรับผิดชอบอยู 

- การสื่อสาร - การสื่อสารภายในองคกรท่ีดี เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกัน / สสวท. มีการสื่อสารสองทางท่ี

มีประสิทธิผล   

- การเปนผูนํา - ผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดี และบริหารงานอยางเปนระบบดวยความเปนธรรม โปรงใส 

ยุติธรรม  มีการจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตองดําเนินการ และวางแผน วัตถุประสงคของงานใหชัดเจน เพ่ือให

บุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกัน และทํางานไดอยางมีประสิทธิผล  หัวหนางานรับฟงความคิดเห็นของทาน 

ในดานการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท.  บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็น 

- ควรจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคีในองคกร 

 ความคิดเห็นอ่ืนๆ  ไดแก  

- การเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน   

- องคกรควรมี HR Master Plan สําหรับพัฒนาบุคลากรภายในองคกร เชน แผนการสืบทอดตําแหนง เนื่องจาก

ปจจุบันบางหนวยงานยังขาดหัวหนาหนวยงานท่ีมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การ

อบรมเฉพาะดาน เพ่ือใหพนักงานไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนตน บุคลากรท่ีแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลวา องคกรควรมี

การวางแผนหาคนทดแทนเม่ือมีผูลาออก หรือผูเกษียณอายุ และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ 

- การทํางานใน สสวท. ควรมีความยืดหยุน เพ่ือทําใหเกิดความสมดุลระหวางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

(Work-life balanced) 



 

 

 

9. ผลการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงานของผูบริหารและพนักงาน ประจําป

งบประมาณ 2560 

จากความเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาท่ีไดทําการประเมินสมรรถนะของพนักงานนั้น  สามารถสรุปเปน

ประเด็นเพ่ือนํามาสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร สสวท. ไดหัวขอตางๆ ดังนี้   

ในดานสมรรถนะหลัก มีความคิดเห็น 

- ควรนํานวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคนํามาใชในการทํางานท่ีรับผิดชอบ 

- การทํางานเปนทีม - ควรเนนเรื่องการสื่อสารกับทีมเพ่ือใหมีการรับรูรวมกันและทํางานเปนทีมไดมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  ควรเรียนรูรวมงานกับหนวยงานตางๆ การพัฒนาเรื่องบทบาทในการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขาย 

สรางทีมงาน 

- ควรวางกรอบเวลาและกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานในการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ไมใหเกิดความลาชา 

- การทํางานตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สสวท.  

- การวิเคราะหระบบงาน - ประเด็นการวิเคราะหงานท้ังระบบ ใหเห็นทุกแงมุมของระบบ และปญหา 

ในดานสมรรถนะดานบริหาร มีความคิดเห็น 

- การสอนงาน การถายทอดงาน  พนักงานควรฝกฝนและเรียนรูงานท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถสอนงานใหแกรุนนองได 

- การบริหารความเสี่ยง 

- การบริหารจัดการ-วางแผนการทํางาน 

- การเรียนรูงาน การสังเกต 

- Project management 

ในดานสมรรถนะตามกลุมงาน มีความคิดเห็น 

- ความรูเก่ียวกับระเบียบพัสดุเพ่ิมเติม ควรถายทอดประสบการณของตนเองอยางเปนระบบ และศึกษาหาความรู

เก่ียวกับระเบียบพัสดุเพ่ิมเติม 

- วิชาชีพการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ  

- การเขียน KM หาแนวทางถายทอดงานท่ีรับผิดชอบใหแกผูรวมงานเพ่ือชวยกันทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ศึกษารูปแบบและแนวทางการทํางานของ สสวท. เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น 

- ควรเรียนรูและสั่งสมประสบการณใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถรอบรูงานท่ีหลากหลายและสอนงานได และเปน

บุคลากรหลักขององคกรทดแทนรุนพ่ีตอไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ผลการสํารวจการฝกอบรม พัฒนา และความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ของผูบริหาร 

และพนักงาน สสวท. 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดทําแบบสํารวจออนไลน เพ่ือสอบถามผูบริหารและพนักงาน

ทุกระดับในดานการฝกอบรมและพัฒนาประจําป 2561 รวมถึงนโยบายของผูอํานวยการท่ีมอบหมายใหผูบริหาร

ระดับกลางและสูงใหขอเสนอแนะดานความตองการดานการพัฒนา ซ่ึงสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นหลักๆดานความ

ตองการการพัฒนาไดดังนี้ 

  ดานสมรรถนะหลัก (Core Competency ) 

  พนักงานเห็นวา สสวท.ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลัก โดยความสําคัญมากท่ีสุด คือ               

ดานการทํางานเปนทีม (Team Synergy)  และรองลงมา คือ การมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) 

  ดานสมรรถนะบริหาร  (Managerial Competency) 

  พนักงานกลุมบริหารเห็นวา สสวท.ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะบริหาร โดยสําคัญมาก

ท่ีสุด คือ ดานการบริหารคน (People Management)  รองลงมา คือ ดานการมีวิสัยทัศน (Visioning)  ซ่ึงหลักสูตรท่ี

สนใจเขารวมการพัฒนา แบงเปน 

1. ดาน People Skills ประกอบดวย 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารจัดการและจิตวิทยาการบริหารงานบุคคล 

- ภาวะความเปนผูนํา 

- Coaching & Mentoring  

- Team Collaboration Strategy 

- การบริหารความขัดแยง     

2. ดาน Managerial Skills ประกอบดวย 

- การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร 

- การแกปญหาและตัดสินใจ   

-  การบริหารภาวะท่ีมีความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

- การเจรจาตอรอง 

- การบริหารจัดการ จิตวิทยาและการวิเคราะห 

- ทักษะการนําเสนองาน             

3. ดาน Technical Skills  ประกอบดวย  

- ระเบียบวาดานการเงิน การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

- การคิดนอกกรอบเพ่ือสรางนวัตกรรม     

- การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

- การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  

- Marketing Skills in Social Media Era/การบริหารการตลาด    

 

 



 

  ดานสมรรถนะกลุมงาน  (Functional  Competency) 

  พนักงานกลุมวิชาการ มีความตองการท่ีจะพัฒนาสมรรถนะกลุมงานในดานการใชเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม  ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง  

  พนักงานกลุมอํานวยการ มีความตองการท่ีจะพัฒนาสมรรถนะกลุมงานในดานการใหบริการ    

ดานเทคนิคในการจัดการงาน และดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง 

 

11. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงาน  

     ของ สสวท. 

  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. ไดรวมกันจัดทํากรอบแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของ สสวท. ซ่ึงการพัฒนาจะ

ครอบคลุมสมรรถนะยอย ดังนี้    

1. ดาน Skills & Literacy   ประกอบดวย 21st Century Skills  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ ICT ใน 

ชีวิตประจําวัน และ Digital Citizenship (พลเมืองดิจิทัล) 

                     2.  ดาน Security ประกอบดวย ความม่ันคงปลอดภัยทางดาน ICT และกฎหมายICT ท่ีควรรู เพ่ือ

สรางความตระหนักใหกับพนักงาน สสวท. 

   3.  ดาน Software  ประกอบดวย การใช Software เพ่ือการทํางานและบริหารจัดการ 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 
 
 

สวนที่ 2 

วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค แนวคิด นโยบาย เปาหมาย 

และโครงการหลักของแผนการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. 

ปงบประมาณ 2562- 2565 
 

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

• วิสัยทัศน สสวท. 

 สสวท. เปนผูนําความเปลี่ยนแปลง ทําหนาท่ีชี้ทิศทาง ประสาน และสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท้ังในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพข้ึนเปน

ประชากรท่ีมีความรูนักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป   

 

• ยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนให

ทันสมัย  
 

• เปาประสงค        

  1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงได 

   2. สสวท.เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

• โครงการหลัก            

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ 

 2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

• วิสัยทัศนฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร   

ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง  มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

 
 



 

• พันธกิจฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

1. พัฒนาและวางระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองคกรใหมีความทันสมัย  

โปรงใส และมีประสิทธิภาพสูง  

2. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลทุกระดับมีสมรรถนะสูง  มีคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง   

มีความทันสมัย มีความคิดเชิงนวัตกกรรม และมีความรอบรูในบริบทของงานและปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน และไดรับสวัสดิการ ตลอดจน

ประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

• วัตถุประสงค  

 1.  เพ่ือให สสวท.มีบุคลากร ท่ีเหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน 5 ป  และ

แผนระยะยาว  ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหตําแหนงงานของ สสวท. แตละตําแหนงมีทรัพยากรบุคคลประจําท่ีมีคุณภาพสูง เพียงพอท่ีจะทําให

งานในตําแหนงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   ท้ังนี้ ทรัพยากรบุคคลของ สสวท.จะไดรับการจัดสรรใหอยูใน

ตําแหนงท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม  เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 3. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีคุณภาพชีวิต และอยูในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี ไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม  เปนธรรม  สามารถเทียบเคียงและแขงขันไดกับองคกรชั้นนําท่ีมี

ลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ สสวท.   โดยไดมีโอกาสเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพไปพรอม ๆ กับ สสวท. 

           4. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ   เปนระบบ

และตอเนื่องในระยะยาว     โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามความตองการและสอดคลองกับนโยบาย

ของ สสวท. ท้ังนี้ เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. เปนผูท่ีมีความรูความสามารถสูง ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค  มี

วิธีการทํางานท่ีเปนระบบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจ

กวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความสามัคคีและมีวินัย  ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตองานและ

องคกร 

 5. เพ่ือปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานรวมท้ังปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหมท่ี

เหมาะสมกับภารกิจดานการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์  

ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 6. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความรู (Knowledge Management) ภายในองคกรอยางตอเนื่อง   

ท้ังทางดานวิชาการ  การบริหารจัดการ และสหวิทยาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

• แนวคิดในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  การมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง อีกท้ังไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี จะ

ชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ  เนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของบุคคล เพื่อ

รองรับภารกิจของหนวยงาน และสสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ   



 

3.  การจัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสมํ่าเสมอ อยางตอเนื่องและเปนระบบ  จะเปนการสรางบุคลากร 

เพ่ือรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว 

4.  เม่ือพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  มีความม่ันใจในการทํางาน 

มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมและไดทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปนสวนชวยสรางความพึงพอใจ

ในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมสูงข้ึน 

5.  คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงานและ สสวท. 

 

• นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับหนวยงานและ สสวท. โดยภาพรวม ท้ังนี้

โดยมุงหวังใหการคัดเลือก สรรหา การดูแล การฝกอบรมและพัฒนาเปนเครื่องมือท่ีชวยใหพนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึก

ในความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนง   และรูจักยืดหยุนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    โดยดูแลเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และผลผลิต 

เสริมสรางความพรอมของพนักงานโดยหลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตอบสมรรถนะ สสวท. 

ประกอบดวย 

 1.1 สมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) 

 1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency)   

 1.3 สมรรถนะดานบรหิาร (Managerial Competency) 

 1.4 สมรรถนะตามกลุมงาน ( Functional Competency) 
 

2.  มีการดูแลพนักงานในดานตางๆ โดยในดานการพัฒนาบุคลากรพิจารณาใหมีความท่ัวถึง เปนระบบ มีความ

ตอเนื่องในระยะยาวและครอบคลุมพนักงานทุกกลุมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาในระยะยาว ท้ังในดานความรูท่ี

เก่ียวของกับงานในความรับผิดชอบ และความรูอ่ืนๆ ท่ีเสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถ

รองรับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง  ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง ๆ 

3.  การบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคล   มุงเนนเปลี่ยนแปลงใหพนักงานมีแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ มี

นวัตกรรมมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   มีทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เพ่ือนรวมงาน  หนวยงาน และ 

สสวท. ตลอดจนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตองเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  และนโยบาย 

ของ สสวท.  และชวยใหพนักงานวางแผนการเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพของตนไปพรอม ๆ  กับการ

เจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.  

5.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหพนักงานไดรับการดูแลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

ในการทํางานท่ีดียิ่งๆ ข้ึน  มีความผูกพันกับ สสวท. และเพ่ือนรวมงาน  

 6.  ดานการพัฒนาเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน  ในแตละปงบประมาณให สสวท.  จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาบุคลากรประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ สสวท. 

7.  ให สสวท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือเปนทุนการศึกษา หรือคาใชจายในการท่ีจะใหไดผูมี

คุณวุฒิและประสบการณสูงมาปฏิบัติงานกับ สสวท. 

8.  ดําเนินการใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการเขารับตําแหนงใหม โดยเฉพาะตําแหนงทางดาน

การบริหาร 



 

9.  มุงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนทีม 

 10. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานท่ีพนักงานทุกคนตองรวม

รับผิดชอบ และดําเนินการ   และประโยชนท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะใชพิจารณา

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

• เปาหมายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เปนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ มี

เปาหมายโดยรวมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  พนักงานทุกระดับ  ไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ   

เทคโนโลยี โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรอบรูในงาน  มีความสามารถในการสรางและพัฒนางานให

เจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนใหความสําคัญกับคุณภาพใน

การปฏิบัติงานทุกระดับและข้ันตอน 

2.  พนักงาน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีความเปนผูนําใน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนมีแนวคิดและ

แนวปฏิบัติท่ีนํา สสวท.ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและการถายทอดสูสังคม 

3.  พนักงานทุกระดับ สามารถรับผิดชอบงานและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดรับการกระจาย

อํานาจบริหาร  เพ่ือใหสามารถจัดการภารกิจในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  พนักงานมีความรู ความสามารถในระดับท่ีทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5.  พนักงานทุกระดับ  เปนผูมีจรรยาบรรณ  จริยธรรม และมีคุณธรรมของนักจัดการการศึกษา 

ท่ีดี มุงประกอบกิจการงานท่ีเอ้ือตอ สสวท.หนวยงาน และตนเอง ตลอดจนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอกลุมบุคคล 

และสังคมภายนอกท่ีเก่ียวของ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

• จุดมุงหมายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ใหเปนผูท่ี 

1. มีความเปนนักจัดการการศึกษามืออาชีพ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

2. มีความเปนผูนํา 

3. มีความรอบรูในงาน โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. เนนและใหความสําคัญกับคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ 

6. มีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. มีความรู ความสามารถในระดับท่ีทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

8. มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 

9. มีจริยธรรม และคุณธรรมของนักจัดการศึกษาท่ีดี 

10. มีแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีนํา สสวท. ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการถายทอดสูสังคม 

 

 

 



 

• โครงการหลัก สสวท.ที่เช่ือมโยงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

โครงการหลัก 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุ

และพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

 เป้าหมายท่ี 1 ภาครัฐมวีฒันธรรม

การทํางานท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิและ

ผลประโยชน์สว่นรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อยา่ง

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทนัสมยั 
• ประเด็นยอ่ยท่ี 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุน่

เหมาะสมกบับริบทการพฒันาประเทศ 
• ประเด็นยอ่ยท่ี 4.2 พฒันาและปรับระบบ

วิธีการปฏิบตัิราชการให้ทนัสมยั 
 ประเด็นท่ี 5 บคุลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 

ยดึหลกัคณุธรรม จริยธรรม มจิีตสาํนกึ  
มีความสามารถสงู มุง่มัน่และเป็นมืออาชีพ 

• ประเด็นยอ่ยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลงัคนท่ีมีความคลอ่งตวั ยดึระบบคณุธรรม 
• ประเด็นยอ่ยท่ี 5.2 บคุลากรภาครัฐยดึคา่นิยม

ในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคณุธรรมและมีการ

พฒันาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการ 
ในภาครัฐ การป้องกนัการทจุริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสงัคมไทย 
 

 เป้าหมายท่ี 1 ลดสดัสว่นคา่ใช้จา่ย

ด้านบคุลากรและเพ่ิมประสทิธิภาพการ

บริหารจดัการ 
และการให้บริการของภาครัฐและ

ประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจ 
ของประเทศ 

 แนวทางการพฒันา 1 ปรับปรุงโครงสร้าง

หนว่ยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพบคุลากร

ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทนัสมยั คลอ่งตวัมีขนาด

ท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มคา่ 
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบตัิงานของ

ภาครัฐให้มีลกัษณะบรูณาการ สามารถสง่เสริม

กระบวนการผลติและการให้บริการของภาคเอกชนได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
• แนวทาง 1.4 พฒันาบคุลากรและปฏิรูประบบ

บริหารจดัการกําลงัคนภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ 

 



 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงค  บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ  สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน

นานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ 

ผลผลิต  

1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนท่ียอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของ

ประเทศ 

2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ 

3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่นแปลงได 

4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันตอองคกร 

 

7. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรคือทรัพยากรมีคาสูงสุดในองคกร จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพท่ีสอดคลองกับแนวทาง    การ

พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. โดยระบบสมรรถนะถือเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางความพรอมของบุคลากรใหเปนผูท่ีมีศักยภาพสูง

มีความเหมาะสมท้ังดานคุณสมบัติ และความสามารถในดานการบริหารจัดการดานวิชาการและดานอํานวยการ จึงเปน

ความสําคัญและจําเปนในลําดับตนท่ีองคกรพึงใหความสําคัญและดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลอยางจริงจัง ตอเนื่องในระยะ

ยาว และนอกจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานความรูความสามารถแลว บุคลากรควรไดรับการปลูกฝงในการ

สรางจิตสํานึกและสรางจิตสาธารณะ และตระหนักถึงการชวยเหลือและเผื่อแผ ไปยังสังคมรอบขาง เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ี

มีความรู ความสามารถควบคูจริยธรรมและคุณธรรม 

นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังไดมุงหวังใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการทํากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง       โดยผลท่ีไดรับ

จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา

องคกรใหไปถึงเปาหมายในระยะยาวไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

 

 

 



 

8. วัตถุประสงค  

8.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. 

8.2 เพ่ือเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร อันสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีระดับเพ่ิมสูงข้ึน    ท้ังใน

ปจจุบันและในอนาคต    

8.3 เพ่ือปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคมใหเกิดแกบุคลากร 

สสวท. 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะในสายงานและสามารถเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 20 

2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการหรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. ช้ินงาน/ 

ผลงาน 

20 

3. รอยละความสาํเร็จในการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร  รอยละ 96 

เชิงคุณภาพ   

1. ผลคะแนนเฉลีย่การประเมินความผูกพัน/ความสุข ของบุคลากร สสวท.  

ท่ีมีตอ สสวท. 

รอยละ 60 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมสีมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 90 

2. รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอยละ 95 

เชิงคุณภาพ   

1. ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ท่ีมีตอองคกร (ประเมินโดยหนวยงานภายนอกท่ี

ประเมินองคกร) 

ระดับ 4 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน 

อยางเปนระบบ 

1. รอยละบุคลากรของ สสวท. แตละกลุม

งานมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ี

กําหนด 

รอยละ 90 

2. ผลคะแนนเฉลีย่การประเมิน รอยละ 60 



 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต คาเปาหมาย 

ความสุข 

ของบุคลากร สสวท. 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท. 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 10,532,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ รอยละ 90/รอย

ละ 60 

10,532,000 

รวม  10,532,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

.   พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 

สสวท. ตามเปาหมายของ

ระบบสมรรถนะของบุคลากร 

และเปาหมายตามนโยบาย 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- ฝายเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

- ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี

เพ่ือการเรยีนรู 

รวมวางแผนและจัดการ

พัฒนาหลักสตูรดาน

ทักษะทางดิจิทัล 

 

        วิทยากรจาก

หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

 

ดําเนินการพัฒนา 

บุคลากร ใหเปนไป 

ตามแผนงานและ 

วัตถุประสงค 

ท่ี สสวท. กําหนดไว 

พัฒนาความผูกพันของ

บุคลากร สสวท. โดยใชกล

ยุทธท่ีหลากหลาย 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร 

 บุคลากร สสวท. 

ทุกคน 

ใหความรวมมือและ

สนับสนุนในการ 

เขารวมกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการหลัก 22 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมยั 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน

เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบัระบบวิธีการ

ปฏิบัติราชการใหทันสมยั 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคน

ท่ีมีความคลองตัว ยดึระบบคุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึดคานิยมใน

การทํางานเพ่ือประชาชน มีคณุธรรมและมีการ

พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การปองกันการทุจริตประพฤตมิิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจาย

ดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการและการใหบริการของ

ภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจ 

ของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพบุคลากร

ภาครัฐใหมคีวามโปรงใส ทันสมยั คลองตัว มี

ขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถ

สงเสริมกระบวนการผลติและการใหบริการของ

ภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป

ระบบบรหิารจดัการกําลังคนภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพ 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 



 

 

5. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงค  สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

กลยุทธ  พัฒนาระบบบริหารจดัการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลผลิต  มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

6. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบบริหารจัดการองคกรท่ี

มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ท้ัง 7 ดาน คือ (1) การนําองคกร (2) การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (4) การวัดการวิเคราะหและการ

จัดการความรู (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธการดําเนินงาน โดยการ

ดําเนินการดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององคกร ทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และนํา

โอกาสในการปรับปรุงท่ีพบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน โดยองคกรสามารถเลือกใชเครื่องมือ

ทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรท่ีกาวหนา

อยางยั่งยืน โดย สสวท. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการประเมินผลองคกรตามมิติ พัฒนาและบริหาร

จัดการความรู การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพ่ือการ

พัฒนาปรับปรุงโดยผูประเมินจากภายนอก เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 

7. วัตถุประสงค 

7.1 เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

7.2 เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับมีความพรอม มีความตื่นตัว และเขาใจระบบการบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยง

แบบบูรณาการและสามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรธรรมาภิบาล 

มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของระบบธรรมาภิบาล  

7.3 เพ่ือสามารถสงมอบคุณคา สรางผลผลิตและบริการท่ีนาพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ 

สสวท. 

7.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และผลลัพธของ สสวท.  

7.5 เพ่ือให สสวท. สามารถพัฒนาการดําเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได  

 



 

8. เปาหมายของโครงการหลัก 

8.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ฉบับ 1 

2. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู กิจกรรม 5 

3. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA  ฉบับ 1 

4. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ TQA ฉบับ 1 

5. บุคลากร สสวท. ไดรับความรูความเขาใจ เก่ียวกับการตอตานการทุจริต คน 150 

เชิงคุณภาพ   

1. สสวท. มีกรอบการบรหิารจดัการองคกรท่ีมีคุณภาพ ระดับ 4 

8.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ระบบ/กระบวนการท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง มิต ิ - 

2. ผลคะแนนการประเมิน ITA คะแนน 92 

เชิงคุณภาพ   

1. สสวท. มีกรอบการบรหิารจดัการองคกรท่ีมีคุณภาพ ระดับ 4 

9. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. พัฒนาการบริหาร

จัดการ สสวท. ทุกมิติ 

ใหมีมาตรฐาน

เทียบเคียงเกณฑ TQA 

1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสวท. ฉบับ 1 

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิาน สสวท. (ฉบับผูบรหิาร)

รายงานผลการประเมนิการปฏิบัติงาน สสวท. (ฉบับสมบูรณ) 

ฉบับ 1 

 

3. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู กิจกรรม 5 

4. รายงานการตรวจประเมนิองคกรตามเกณฑ TQA  ฉบับ 1 

5. แผนการบริหารจัดการผลการดาํเนินงาน ฉบับ 1 

6. ระบบ/กระบวนการทีไดรับการพัฒนาปรบัปรุง มิต ิ - 

7. การสงเสริมความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เก่ียวกับ

การปฏิบัตหินาท่ีดวยความสุจริต และการปองกันการทุจริต  

คน 150 

 

 

 

 

 



 

 

10. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท.   

11. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. 

12. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564 

13. เงินงบประมาณ จํานวน 2,778,500 บาท 

14. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ  

1. พัฒนาการบรหิารจดัการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐาน

เทียบเคยีงเกณฑ TQA 

4 ฉบับ/ 

5 กิจกรรม/ 

200 คน 

2,778,500 

รวม  2,778,500 
 

15. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/ 

หนาท่ี 

1. พัฒนาการบรหิารจัดการ 

สสวท. ทุกมติิ ใหมมีาตรฐาน

เทียบเคยีงเกณฑ TQA 

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ

ประกันคณุภาพ 

- ฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- คณะกรรมการและ

คณะทํางานITA 

ทุกหนวยงาน ใหความรวมมือ 

และสนับสนุน 

ในการดําเนินงาน 

สํานักงาน 

ป.ป.ช. 

ผูประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่  3 

ขอมูลบุคลากร สสวท. ( ณ ธันวาคม 2561) 

 

1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1 กลุมบริหาร 32 9.3 

2 กลุมวิชาการ 172 50.0 

3 กลุมอํานวยการ 140 40.7 

รวมท้ังส้ิน 344 100.00 

2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน 

ที่ ตําแหนงหลัก จํานวน   รอยละ 

กลุมบริหาร 

1 รองผูอํานวยการ 1 0.29 

2 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 1 0.29 

3 ผูชวยผูอํานวยการ 7 2.03 

4 ผูอํานวยการสาขา/ฝาย 17 4.94 

5 หัวหนาสวน 4 1.16 

6 ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา 2 0.58 

รวม 32 9.3 

กลุมวิชาการ 

5 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 0 0.00 

6 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 

7 ผูเชี่ยวชาญ 5 1.46 

8 ผูชํานาญ 59 17.25 

9 นักวิชาการอาวุโส 14 4.07 

10 นักวิชาการ 93 27.03 

รวม 172 50.0 

กลุมอํานวยการ 

11 ผูเชี่ยวชาญ 1 0.29 

12 ผูชํานาญ 20 5.81 

13 เจาหนาที่อาวโุส 29 8.43 

14 เจาหนาที ่ 90 26.16 

รวม 140 40.7 

รวมทั้งสิ้น 344 100.00 

  



 3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุมพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม รอยละ 
ต่ํากวา  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมบริหาร 0 2 16 14 32 9.30 

กลุมวิชาการ 0 4 131 37 172 50.00 

กลุมอํานวยการ 2 81 57 0 140 40.70 

รวม 2 87 204 51 344 100.00 

4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน  อายุเฉลี่ย 41 ป 

อายุ (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 30  23 21 44 12.79 

31 - 35  36 25 61 17.73 

36 - 40 2 50 23 75 21.80 

41 - 45 11 37 26 74 21.51 

46 - 50 8 14 15 37 10.76 

51 - 55 6 5 15 26 7.56 

56 - 60 5 7 15 27 7.85 

รวม 32 172 140 344 100.00 

รอยละ 9.30 50.00 40.70 100.00  

 

 5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ป 

อายุงาน (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 5 5 56 55 116 33.72 

6-10 3 43 28 74 21.51 

11-15 6 41 17 64 18.60 

16-20 9 15 14 38 11.05 

21-25 5 5 9 19 5.53 

26-30 4 10 10 24 6.98 

31-35 0 1 2 3 0.87 

36-40 0 1 5 6 1.74 

รวม 32 172 140 344 100.00 

รอยละ  9.30 50.00 40.70 100.00  



6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปท่ีเกษียณอายุการทํางาน 

 ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 62 คน 

ปงบประมาณ กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม (คน) 

2562 3 3 5 11 

2563 - 1 4 5 

2564 2 - 1 3 

2565 - 1 1 2 

2566 2 1 3 6 

2567 1 1 3 5 

2568 2 2 3 7 

2569 1 - 4 5 

2570 1 1 4 6 

2571 1 1 2 4 

2572 1 4 2 7 

รวม 14 15 32 61 

 

7. ขอมูลพนักงานลาศึกษาตอ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน (คน) 

ปริญญาโท ปริญญาโท – เอก ปริญญาเอก รวม 

2561 - - 2 2 

2562 - - - - 

2563 - - 3 3 

2564 - - - - 

2565 - - 1 1 

รวม - - 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



8. ขอมูลการเล่ือนตําแหนงของพนักงาน สสวท. ปงบประมาณ 2556 – 2561 

ป 

กลุมวิชาการ  กลุมอํานวยการ  

รวม จาก นวช.

เปน ผชน.  

จาก นวช.

เปน นวส.  

จาก ผชน.

เปน ผชช.  

จาก จนท.

เปน จนส.  

จาก จนส.

เปน ผชน.  

จาก ผชน.

เปน ผชช.  

2556 10 - - 12 3 - 25 

2557 24 - - 5 5 - 34 

2558 25 3 - 1 10 3 42 

2559 - - - - - 1 1 

2560 - 2 - - - - 2 

2561 1 4 - - 1 1 7 

2562 - 3 - 1 - - 4 

รวม 
60 12 - 19 19 5 

115 
72 43 

 

9. ขอมูลพนักงานลาออก 

 

 

ป 

 

กลุมบริหาร 

 

กลุมวิชาการ 

 

กลุมอํานวยการ 

 

รวม 

 

รอง

ผูอํานวยการ 

ผอ. 

สาขา 

หัวหนา

สวน 

 

ผชน. 

 

นวส. 

 

นวช. 

 

ผชช. 

 

ผชน. 

 

จนส. 

 

จนท. 

 

(คน) 

2557 - - - - - 5 - - - 1 6 

2558 - 2 - - - 6 - - - 2 10 

2559 - - - - - 1 - - - - 1 

2560 - 2 - 1 - 1 - - 1 4 9 

2561 - - - - 1 6 1 1 1 1 11 

รวม 0 4 0 1 1 19 1 1 2 8 37 

 

 

 

 

 

 



 

10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (30 ก.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 

2561 

เขาใหม 

(คน) 

ลาออก 

(คน) 

เลิกจาง 

(คน) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

อัตราการลาออก (คน) 

342 3 1 - 344 0.29 

 

พนักงาน 

(คน) 

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม 

(คน) ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี

เขาใหม 1 - - 1 2   1 5 

ลาออก 1 - - - - - - - 1 

เลิกจาง - - - - - - - - - 

 

11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

 

 ท้ังนี้กรอบอัตรากําลังท่ี สสวท.ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากําลังท่ี 350 อัตรา  

ประกอบดวยกลุมบริหาร จํานวน 35 อัตรา (รอยละ10)  กลุมวิชาการ จํานวน 195 อัตรา (รอยละ 55.71) 

และกลุมอํานวยการ จํานวน 120 อัตรา (รอยละ 34.29) ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 ยังมีอัตรากําลังท่ีไมครบ

ตามกรอบ และอยูระหวางการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สําหรับอัตรากําลังบุคคลภายนอก เทากับ 42.2 อัตรา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 

   

 

ประเภทบุคลากร จํานวน กลุม  

คาใชจาย (ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. – ธ.ค. 61)  ชาย หญิง รวม บริหาร วิชาการ อํานวยการ 

พนักงาน 105 239 344 32 172 140 51,899,575.27 

ลูกจางชั่วคราว -- 1 1 -- 1 -- 63,000 

บุคคลภายนอก 30 62 92 ผู

ชํานาญ 

ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

พิเศษ 

4,199,181.64  

  

38 32 22 



 

สวนที่ 4 

กรอบการดําเนินงานและความเชื่อมโยงกับ 

แผนการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล สสวท. 

ปงบประมาณ 2562- 2565 
 

  ในการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. พ.ศ. 2562 - 2665) นั้น         

ไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิเคราะหและจัดทําใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของ สสวท. โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  

และเปาประสงคของ สสวท. รวมถึงยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ยุทธศาสตรท่ี 5                    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ของ สสวท. สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการ

ยอมรับ สสวท.ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนให

ทันสมัย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับปจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ โดยใชขอมูลดังกลาวเปน

แนวทางจัดทําแผนดังกลาว  โดยแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงตามแผนภาพกรอบการดําเนินงานหนาถัดไป 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบการดําเนินงานและความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.  (พ.ศ.2562- 2565)             

 

 

 

 
       

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสยัทัศน 

กลยุทธที่ 12 

สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการ

พัฒนา หลกัสูตร สื่อ กิจกรรมทาง

วิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ และ

การเปนวิทยากรมืออาชีพ 

  ยุทธศาสตร 

สสวท.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทําหนาที่ชี้ทิศทาง ประสาน และสงเสรมิเพ่ิมประสิทธภิาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตาม

ศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มีความรูนักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตรชัน้นําตอไป 

ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ิมการยอมรบั สสวท. ในฐานะผูนําการเปลียนแปลงการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมยั 

    กลยุทธ 

     โครงการหลัก 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.  พ.ศ.2562 - 2565  

ปจจัยภายนอก (External Factor) 

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

3. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร  

4.  การประเมินองคกรมหาชนทีจ่ัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สํานักงาน ก.พ.ร. 

5.  แนวทางการพัฒนาทกัษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.) 

6 .ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 
1. ยุทธศาสตร 5 ป สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

2. ผลการประเมินองคกรองคกร ประจําปงบประมาณ 2555-2560   

3. ผลการประเมินสมรรถนะของผูบริหารและพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2560 

4. ผลการสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง ประจําปงบประมาณ 2561 ของผูบริหารและพนกังาน สสวท. 

5. กรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงานของ สสวท. 

 

กลยุทธที่ 13                   

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช

ระบบคุณภาพองคกรและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยั 

 

โครงการหลัก 

โครงการหลักที่ 21  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ 

 

 

โครงการหลักที่ 22  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท .     

ทุกมิต ิใหมีมาตรฐานเทยีบเคียงเกณฑ TQA 

 

 

มิติที่ 1  พัฒนาระบบพื้นฐานการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 2  พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือก สรรหาและจางงานบุคลากร  

มิติที่ 3  ปรับปรุง พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติที่ 4  ออกแบบและพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตดานสวัสดิการและ

ผลประโยชนตอบแทน 

มิติท่ี 1 การเสรมิสรางสมรรถนะ บุคลากร สสวท.4.0อยางเปนระบบ 

มิติท่ี 2 การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการเปล่ียนแปลง 

มิติท่ี 3 การสรางแผนความกาวหนาในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตําแหนง 

มิติท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความย่ังยืนและเขมแข็ง 

มิติท่ี 5 การสงเสริมและพัฒนา จริยธรรม คุณธรรม 

มิติท่ี 6 การเสรมิสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. 

มิติท่ี  1  Big Data กับการเชือ่มโยงบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล และการคาดการณ

ในอนาคต 

มิติท่ีท่ี 2  พัฒนาองคกรสูองคกรสมรรถนะสูงและองคกรแหงความเปนเลิศตาม

มาตรฐาน PMQA 4.0 

มิติท่ี 3 จัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

แผนพัฒนาองคกร     
 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล    



สวนที่ 5 

แผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. 

ปงบประมาณ 2562- 2565 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท.  (พ.ศ.2562- 2564) 

เปาหมาย SMART HROD : HR Innovation and Creativity at work 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาองคกร 

มิติท่ี 1  พัฒนาระบบพ้ืนฐานการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 1 การเสริมสรางสมรรถนะ 

บุคลากร สสวท.4.0 

อยางเปนระบบ 

มิติท่ี 1 Big Data กับการเชื่อมโยงบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล และการ

คาดการณในอนาคต 

มิติท่ี 2  พัฒนาระบบและกระบวนการ

คัดเลือก สรรหา 

และจางงานบุคลากร  

มิติท่ี 2 การพัฒนาผูบริหารสูผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

 

มิติท่ี 2  พัฒนาองคกรสูองคกรสมรรถนะ

สูงและองคกรแหงความเปนเลิศตาม

มาตรฐาน PMQA 4.0  

มิติท่ี 3  ปรับปรุง พัฒนาระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติท่ี 3 การสรางแผนความกาวหนาใน

สายวิชาชีพและ 

แผนสืบทอดตําแหนง 

มิติท่ี 3 จัดการความรู 

สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

มิติท่ี 4 ออกแบบและพัฒนาและดูแล

คุณภาพชีวิต 

ดานสวัสดิการและผลประโยชน 

ตอบแทน 

มิติท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการใหมีความยั่งยืน 

และเขมแข็ง  

มิติท่ี 5 การสงเสริมและพัฒนา จริยธรรม คุณธรรม 

มิติท่ี 6 การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท.  
 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานระยะยาว (ปงบประมาณ 2562 - 2565) 

เปาหมายทาทายท่ีจะไปใหถึง (ระยะ 4 ป) ของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท. คือ 

 1 . พัฒนากระบวนการทํางานมุงไปสู SMART HROD : HR Innovation and Creativity  

      at work ภายในปงบประมาณ 2563  

 2.  พัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน PMQA 4.0 หมวด 5 การมุงเนน 

                บุคลากร โดยสงเขาประกวดรางวัลเกณฑคุณภาพดานบุคลากร ภายในปงบประมาณ 2565 

 

 
 



สถานะปจจุบัน (As is) อนาคตจะเปนอยางไร (To Be)  

1. งานเปนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

2. การตัดสินใจไมสามารถตัดสินใจเองไดตอง

รอนโยบายจากผูบริหาร 

3. งานตองอาศัยความรูทางกฎหมาย 

4. งานประชุมคอนขางมาก ท้ังกอน ระหวาง 

หลังและใชเอกสารมาก 

5. พนักงานระดับ Junior มากกวา Senior 

 

1. HROD ควรเปน Business Partner ของ

องคกร 

2. มีกระบวนการข้ันตอนทํางานใหสั้นท่ีสุด 

3. ความรูดานกฎหมายและเชิงลึกในงาน สามารถ

คนหาไดอยางรวดเร็ว สะดวก ถูกตอง 

4. ยกเลิกการใชกระดาษในการทํางานท้ังหมด 

5. การดูแลพนักงานเฉพาะกลุม ตามวัย 

6. ทุกอยางสามารถทําไดบน Mobile 

Technology 

7. ใชขอมูล Big Data มาพัฒนาและเชื่อมโยงกับ

งาน HROD ในทุกมิติงาน 
 

อะไรคือ Disruptive ของฝาย HROD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะปจจุบัน (As is) อนาคตจะเปนอยางไร (To Be)  

1. IT /AI 

2. อายุของพนักงานลดลง 

3. พนักงานเกษียณอายุจํานวนมากข้ึน 

4. สังคมผูสูงอายุ (กระทบการจางงาน) 

5. Skills 

1. Self Service Learning 

2. Digital Workplace  บริหารคนผาน Digital 

3. Weisure Time  โลกสวนตัวกับโลกงานไมมี

เสนแบง (Work + Leisure) 

4. E-decade เปน S-decade (social) 

5. ใชขอมูล Big Data ในการบริหารและจัดการ

คน 

โดยเปนการบริหารจัดการเฉพาะถึงตัวบุคคล 
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