
ประจ าปีงบประมาณ 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคก์ร

http://hrod.ipst.ac.th/ @qrt7565h

รายงานผลการปฏิบตังิาน



สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561  

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
ในชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)  ฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกรไดดําเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร  โดยสอดคลองภายใตภารกิจและการ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆของ สสวท. ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการในบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบในงาน

ดานตางๆดังนี้ 

1. งานสนับสนุนขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

• การจัดทําและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

2. งานกลยุทธเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล   

• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

• การปรับปรุงและพัฒนาดานระบบการประเมิน 

• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

• การประชุมคณะคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

3. งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 

• การดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  

• เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมบริหารและการทดแทนตําแหนง 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสมรรถนะหลัก  

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน    

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

จัดการงานงานทรัพยากรบุคคล 

• การพัฒนาระบบ e-HR 

6. งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 

• การสงเสริมความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพองคการสูความเปนเลิศ 

• สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม 

• สงเสริมความรู ความเขาใจการจัดการความรู 

7. ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาองคกร  

8. การประชุมเพ่ือพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  



1.งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   
ในการดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใช

ฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ ท้ังในระดับการดําเนินงานภายในฝาย จนถึงระดับ

นโยบายท่ีผูบริหารจะไดใชขอมูลดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ   ซ่ึงฝายไดมีการจัดทํา

ขอมูลและการวิเคราะหในมุมมองตางๆ  เพ่ือใหสามารถนําไปใชวางแผนเชื่อมโยงกับการบริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับขององคกรไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561)   

  1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1 กลุมบริหาร 31 9.1 

2 กลุมวิชาการ 168 49.1 

3 กลุมอํานวยการ 143 41.8 

รวมท้ังส้ิน 342 100.00 

  2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน 

ที่ ตําแหนงหลัก จํานวน   รอยละ 

กลุมบริหาร 

1 รองผูอํานวยการ 1 0.29 

2 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส* 2 0.58 

3 ผูชวยผูอํานวยการ 6 1.75 

4 ผูอํานวยการสาขา/ฝาย 17 4.97 

5 หัวหนาสวน 3 0.88 

6 ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา 2 0.58 

รวม 31 9.1 

กลุมวิชาการ 

5 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 0 0.00 

6 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 

7 ผูเชี่ยวชาญ 5 1.46 

8 ผูชํานาญ 59 17.25 

9 นักวิชาการอาวุโส 11 3.22 

10 นักวิชาการ 92 26.90 

รวม 168 49.1 

กลุมอํานวยการ 

11 ผูเชี่ยวชาญ 1 0.29 

12 ผูชํานาญ 23 6.73 

13 เจาหนาที่อาวโุส 29 8.48 

14 เจาหนาที ่ 90 26.32 

รวม 143 41.8 

รวมทั้งสิ้น   



  3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุมพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม รอยละ 
ต่ํากวา  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมบริหาร 0 2 15 14 31 9.06 

กลุมวิชาการ 0 4 128 36 168 49.12 

กลุมอํานวยการ 2 84 57 0 143 41.81 

รวม 2 90 200 50 342 100.00 

 4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน  อายุเฉลี่ย 41 ป 

อายุ (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 30  27 21 48 14.04 

31 - 35  34 28 62 18.13 

36 - 40 2 47 22 71 20.76 

41 - 45 12 36 27 75 21.93 

46 - 50 8 11 12 31 9.06 

51 - 55 6 6 19 31 9.06 

56 - 60 3 6 15 24 7.02 

รวม 31 167 144 342 100.00 

รอยละ 9.14 49.26 42.48 100.00  

 

  5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ป 

อายุงาน (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 5 5 56 62 123 35.96 

6-10 3 38 21 62 18.13 

11-15 9 45 18 72 21.05 

16-20 7 11 14 32 9.36 

21-25 3 5 11 19 5.56 

26-30 4 10 8 22 6.43 

31-35 0 1 2 3 0.88 

36-40 0 1 8 9 2.63 

รวม 31 167 144 342 100.00 

รอยละ  9.06 48.83 42.11 100.00  



  6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปท่ีเกษียณอายุการทํางาน 

 ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 57 คน 

ปงบประมาณ กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม (คน) 

2561 - - 3 3 

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 

รวม 13 11 33 57 

 

  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. ป 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 

รวม 
60 9  18 19 5 

111 
69 42 

 

  9. ขอมูลพนักงานลาออก 

 

 

ป 

 

รวม 

 

กลุมบริหาร 

 

กลุมวิชาการ 

 

กลุมอํานวยการ 

 

(คน) 

รอง

ผูอํานวยการ 

ผอ. 

สาขา 

หัวหนา

สวน 

 

ผชน. 

 

นวส. 

 

นวช. 

 

ผชช. 

 

ผชน. 

 

จนส. 

 

จนท. 

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

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

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

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

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

รวม 37 0 4 0 1 1 19 1 1 2 8 

 

 

 

 

 

 

 



  10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (30 ก.ย. 60 – 30 ก.ย. 61) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 

2560 

เขาใหม 

(คน) 

ลาออก 

(คน) 

เลิกจาง 

(คน) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2561 

อัตราการลาออก (คน) 

309 52 11 1 342 3.24 

*เกษียณอายุปงบ ประมาณ 2560 จํานวน 5 คน สิ้นสุดสญัญาจาง 1 คน  

 

พนักงาน 

(คน) 

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม 

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

เขาใหม 2 - - 3 11 1 11 24 52 

ลาออก - - - 2 5 - 1 3 11 

เลิกจาง - - - - - - 1 - 1 

 

  11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 61 อัตรา ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2561  

 

  

 

 

   

ประเภทบุคลากร จํานวน กลุม  

คาใชจาย (ปงบประมาณ 2561 

ก.ค. – ก.ย. 61)  ชาย หญิง รวม บริหาร วิชาการ อํานวยการ 

พนักงาน 104 238 342 31 168 143 47,168,817 

ลูกจางชั่วคราว -- 1 1 -- 1 -- 59,400 

บุคคลภายนอก 50 67 117 ผู

ชํานาญ 

ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

พิเศษ 

6,829,832.04  

(ขาดเดือน ก.ย. 61) 

45 41 31 



 
 

2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนางานในดานงานกลุยทธ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีความสอดคลองและรองรับ

ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนดานตางๆของ สสวท. ดังนี้ 

 • การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

 • การประเมินผลพนักงาน 

 • การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

 • การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description: JD) 

          • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน  
 

 ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการสรรหา

และคัดเลือกพนักงาน ดังนี้  

วิธีการสรรหา 

ปงบประมาณ 

2561 

ประเภท ตําแหนงท่ีเปดรับ กลุมพนกังาน หนวยงาน จํานวนบรรจุ (คน) 

ไตรมาสท่ี 1 กลุมนักเรียนทุน 

พสวท./สควค. 

นักวิชาการ วิชาการ - สาขาวิจัยและประเมิน

มาตรตฐาน 

- ฝาย สควค. 

 

2 

ไตรมาสท่ี 2 กลุมบุคคลท่ัวไป พนักงานระดับสูง วิชาการและ

อํานวยการ 

- ฝายบริหารเครือขายฯ 

- ศูนยประสานฯ 

 

2 

ไตรมาสท่ี 3 กลุมบุคคลท่ัวไป ผูชวยผูอํานวยการ บริหาร - บริหารระดับสูง 1 

ไตรมาสท่ี 4 กลุมบุคคลท่ัวไป ผูชวยผูอํานวยการ บริหาร - บริหารระดับสูง อยูระหวางดําเนินงาน 

รวม 5 

 

วิธีการคัดเลือก 

ปงบประมาณ 

2561 

ประเภท ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุมพนกังาน หนวยงาน จํานวนบรรจุ 

(คน) 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 1 

- คัดเลือกพนักงานกลุมลูกจาง

ช่ัวคราว 

 

นักวิชาการ / 

เจาหนาท่ี 

 

วิชาการ / 

อํานวยการ 

- กลุมวิชาการ (8) 

- กลุมอํานวยการ (12) 

 

20 

- คัดเลือกจากพนักงานฝายจัดซื้อ

และพัสด ุ

เจาหนาท่ี อํานวยการ - ฝายจัดซื้อและพัสด ุ 5 

- คัดเลือกพนักงานจากผูพิการ นักวิชาการ / 

เจาหนาท่ี 

วิชาการ / 

อํานวยการ 

- สละสิทธ์ิ (1) 

- กลุมบุคคลท่ัวไป (รายงานตัว) ผาน

เมื่อ 29/09/59 

นักวิชาการ วิชาการ - โครงการวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมโลก 

1 



 
ปงบประมาณ 

2561 

ประเภท ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุมพนกังาน หนวยงาน จํานวนบรรจุ 

(คน) 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 2 

- ประกาศรับสมัครคนพิการ จํานวน 

3 อัตรา 

นักวิชาการ / 

เจาหนาท่ี 

วิชาการ / 

อํานวยการ 

- - 

- ประกาศรับสมัครเจาหนาท่ี สํานัก 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพผู มี

ความรู  ความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา 

- เจาหนาท่ี 

 

อํานวยการ - สํานัก พัฒนาและสงเสรมิ

ศักยภาพผูมีความรู 

ความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลย ี

- 

- ดําเนินการคัดเลือกพนักงานจาก

กลุมลูกจาง จํานวน 3 คน 

- เจาหนาท่ี อํานวยการ - กลุมอํานวยการ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 3 

- กลุมบุคคลภายใน (กลุมลูกจางฯ) - เจาหนาท่ี อํานวยการ - ฝายสื่อสารองคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

- ฝายบริการวิชาการและ

บริหารทรัพยสิน 

- ฝายบริหารเครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

1 

 

1 

 

 

1 

- กลุมบุคคลภายใน (กลุมลูกจาง 

TOR)  

- เจาหนาท่ี อํานวยการ - ฝายออกแบบและพัฒนา

บุคลากร 

- ฝายบริหารเครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- ฝายโอลิมปกวิชาการฯ 

- ฝาย พสวท. 

- ฝาย สควค. 

- ศูนยประสานและบูรณา

การทุนการศึกษา 

- ฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

- กลุมบุคคลท่ัวไป นักวิชาการ / 

เจาหนาท่ี 

วิชาการ / 

อํานวยการ 

- ศูนยประสานและบูรณาการ

ทุนการศึกษา 

- ฝายบริหารท่ัวไป 

- ศูนยประสานและบูรณาการ

ทุนการศึกษา 

- ฝายบริการวิชาการและ

บริหารทรัพยสิน 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

ไตรมาสท่ี 4 

- กลุมนักเรียนทุน พสวท./สควค.  นักวิชาการ วิชาการ - สาขาวิทยาศาสตรการศึกษา

ภาคบังคับ 

3 

- กลุมบุคคลท่ัวไป - เจาหนาท่ี 

(คนพิการ) 

วิชาการ/

อํานวยการ 
- ฝายสื่อสารองคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

1 

 



 
ปงบประมาณ 

2561 

ประเภท ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุมพนกังาน หนวยงาน จํานวนบรรจุ 

(คน) 

- เจาหนาท่ี 

 

- เจาหนาท่ี 

 

- นักวิชาการ 

 

- ฝายบริการวิชาการและ

บริหารทรัพยสิน 

- ฝายบริหารโครงการริเริ่ม

พิเศษ 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

3 

 

1 

 

2 

รวม 24 

   

   

การประกาศรับสมัครงานท่ีอยูระหวางการเปดรับสมัคร มีจํานวนประกาศ 4 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี ประกาศ ณ วันท่ี ตําแหนงท่ีประกาศรับ หนวยงาน จํานวน (อัตรา) 

1 22 ธ.ค. 60 เจาหนาท่ี/นักวิชาการ 

(คนพิการ) 

พิจารณาตามการสัมภาษณ 1 

2 9 ม.ค. 61 เจาหนาท่ี (กฎหมาย) สํานัก พสวท. 1 

3 30 มี.ค. 61 - ผูอํานวยการฝาย 

- เจาหนาท่ี 

- นักวิชาการ 

 

 

- นักวิชาการ 

- นักวิชาการอาวุโส 

- ผูชํานาญ 

- ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

- ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

- สาขาวิทยาศาสตรม.ปลาย 

- สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

- สาขาวิจัยและประเมิน 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 14 มิ.ย. 61 - เจาหนาท่ี 

(ประชาสัมพันธ) 

- เจาหนาท่ี  

(วิเทศสัมพันธ) 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศ

สัมพันธ 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศ

สัมพันธ 

1 

 

1 

 

รวมท้ังส้ิน (อัตรา) 16 

 

  

 

 

 

 



 

2.2 การประเมินผลพนักงาน  

ภาพรวมการประเมิน ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ท่ี การประเมิน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 รวม 

1 การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 271 - 297 - 568 

2 การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน 4 1 3 1 9 

3 การประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนงของพนักงานกลุมบริหารเปนกลุม

วิชาการ/อํานวยการ 

- 1 - - 1 

4 การประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร - 6 - - 6 

5 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางพนักงาน 28 31 10 7 76 

6 การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว - - - - - 

7 การประเมินสมรรถนะพนักงานป 2561  - - 318 - 318 

 

 2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 

  - จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1/2561 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

อยูท่ี 271 คน และครั้งท่ี 2/2561 มีจํานวนพนักงานไดรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน จํานวน 297 คน 

  

 2.2.2 การประเมินผลเพ่ือเล่ือนตําแหนงพนักงาน 

  - ดานการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ท้ังหมด 9 คน ประกอบไปดวย 

  นักวิชาการเลื่อนเปนตําแหนง นักวิชาการอาวุโส จํานวน 7 คน 

  เจาหนาท่ีอาวุโสเลื่อนเปนตําแหนง ผูชํานาญ      จํานวน 1 คน 

  เจาหนาท่ีเลื่อนเปนตําแหนง เจาหนาท่ีอาวุโส      จํานวน 1 คน 

 

 2.2.3 การประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนงของพนักงานกลุมบริหารเปนกลุมวิชาการ/อํานวยการ 

 ดานการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค. – มี.ค. 61)  

            - พนักงานท่ีไมประสงคจะปฏิบัติงานในกลุมบริหารไมประสงคจะปฏิบัติงานในกลุมบริหาร

จะตองมีการประเมินเพ่ือกลับเขาสูตําแหนงผูชํานาญ กลุมวิชาการ จํานวน 1 คน 

     
  

  

 2.2.4 การประเมินผลรักษาการในตําแหนงบริหาร 

  ดานการประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร มีผูท่ีรักษาการอีกจํานวน 3 คน ไดแก   

1) นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 2) นางสาวเขมวดี พงศานนท 3) นางสาวเทพกัญญาพรหมขัติแกว ซ่ึง

ท้ังหมดนี้จะประเมินในเดือนตุลาคม 2562 
 



 
 2.2.5 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง พนักงานท่ีจะผานการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับท่ีผานมาไมต่ํากวา

รอยละ 75 ตามระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอ

อายุสัญญาจางพนักงาน พ.ศ.2560 

 ท้ังนี้ มีผูไดรับการประเมินตอสัญญาจางในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จํานวน 76 คน 

แบงเปน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 2 ป  จํานวน   29 คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 3 ป  จํานวน   11 คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 5 ป  จํานวน   36 คน 

 

 2.2.6 ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน 

  ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมินสมรรถนะปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาพนักงาน ใหมีความสามารถท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการทํางาน สําหรับปงบประมาณ 

2561 ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะในเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีผลการประเมินท้ังหมด 298 คน รายการ

สมรรถนะท่ีใชในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ป 2561 

สมรรถนะหลัก ประเมินจากพนักงานทุกคนจํานวน 298 คน  มีพนักงานท่ีมีสมรรถนะหลัก

สอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 95.97  

สมรรถนะ 

หลัก 

สมรรถนะ 

ดานการบริหาร 

สมรรถนะ 

ตามกลุมงาน 

กลุมวิชาการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมา

ใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การตัดสินใจและการแกไขปญหา 

กลุมอํานวยการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมาใช

ในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การบริการท่ีด ี

4. การวางแผนและการบรหิารจดัการ 

 

การมีวิสยัทัศน การบริหารคน 
การบริหารเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ความมุงมั่น

สรางสรรค

นวัตกรรม 

ความซื่อตรง  

และความเปน 

มืออาชีพ 
การทํางานเปนทีม 

การปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

การกํากับดูแลงาน 



 
สมรรถนะดานการบริหาร ประเมินจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานบริหารจํานวน 17 คน มี

พนักงานท่ีมีสมรรถนะดานการบริหารท่ีสอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 100 และไมพบผูท่ีมี

สมรรถนะไมสอดคลอง 

  สมรรถนะตามกลุมงาน ประเมินจากพนักงานทุกคน ยกเวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานบริหาร

จํานวน 281 คน มีพนักงานท่ีมีสมรรถนะตามกลุมงานสอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 97.51  

รายละเอียด ดังนี้ 

สมรรถนะ 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 286 95.97 12 4.03 

2. สมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) 17 100.00 - - 

3. สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency) 274 97.51 7 2.49 

 

2.3 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 
 

  ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรรวมกับผูบริหาร

และผูท่ีเก่ียวของได ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล จํานวน 20 ฉบับ ดังนี้ 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 60 – ธ.ค. 60) จํานวน 1 ฉบับ 

ขอบังคับ/ระเบียบ สาระท่ีปรับแกไข/เพ่ิมเติม 

ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีวาดวยการคัดเลือกและแตงต้ัง

ผูอํานวยการ อํานาจหนาท่ี การบริหารงาน 

อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน 

โดยมีสาระของการปรับแกไข ดังนี ้

 

ใหยกเลิกความในขอ 5 ของขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวย 

การคัดเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการ อํานาจหนาท่ี การบริหารงาน อัตราเงินเดือนและสิทธิ

ประโยชน พ.ศ. 2544และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 5 ในกรณีท่ีตําแหนงผูอํานวยการวางลงหรือจะครบวาระการดํารงตําแหนงของ

ผูอํานวยการ   ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีสรรหาผูท่ี

สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ และ

กรรมการอีกสองคนกับบุคคลอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน เปนอนุกรรมการ โดยใหประธาน

อนุกรรมการบริหารงานบุคคลรวมเปนอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการดวย” 

  

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. 61 – มี.ค. 61) จํานวน 7 ฉบับ 

ขอบังคับ/ระเบียบ สาระท่ีปรับแกไข/เพ่ิมเติม 

1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 10)  

พ.ศ…. 

1) เพ่ิมประเภทการลาเปน 10 ประเภท จากเดิม 9 ประเภท คือ การลาไป

ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร   

2) ปรับแกไขขอความท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัยใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน 

3) พนักงานซึ่งพนจากตําแหนงตามโครงการเกษียณอายุกอนครบ

กําหนด 60 ป และพนักงานท่ีไดรับการแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการใหถือวาพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ   

2. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน 1) ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาองคประกอบ 4  ดาน 



 
ขอบังคับ/ระเบียบ สาระท่ีปรับแกไข/เพ่ิมเติม 

กลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน พ.ศ... คือ งานในหนาท่ีและผลงานยอนหลังสามป  ผลการประเมินสมรรถนะ 

ผลงานทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 

2) ปรับแกไขชวงคะแนนประเมินใหเปนเกณฑเดียวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานและการตอสัญญาจาง 

3. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน

กลุมอํานวยการใหดํารงตําแหนง    ท่ีสูงข้ึน พ.ศ.... 

4. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

เพ่ิมประเภทการลาท่ีมีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือน 2 ประเภท คือ การลาไป

ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาหยุดไปถือศีลปฏิบัติธรรม 

5. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตออายุสัญญาจาง

พนักงาน พ.ศ....... 

ปรับแกหลักเกณฑการตอสัญญาจาง โดยพิจารณาจากศักยภาพและ

สมรรถนะ ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาจาง พฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับคานิยมขององคกร และความประพฤต ิ

6. ระเบียบ สสวท. วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนพนักงาน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ..... 

1) เพ่ิมสิทธิการลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาหยุดไปถือ

ศีลปฏิบัติธรรม 

2) เพ่ิมรายการตรวจสุขภาพประจําป โดยสิทธิการเบิกคงเดิม 

7. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบขอเท็จจริง พ.ศ. ..  1) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบ

วินัย 

2) ใหจัดทําผัง Flowchart อธิบายการดําเนินงาน 

 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. 61 – มิ.ย. 61) จํานวน 5 ฉบับ 

ขอบังคับ/ระเบียบ สาระท่ีปรับแกไข/เพ่ิมเติม 

1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  

2. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท. เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน และการกําหนดอัตรา

เงินเดือนของผูมีประสบการณ (ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

3. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง

พนักงานกลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ .ศ.  2557 

4. ระเบียบ สสวท.  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง

พนักงานกลุมอํานวยการใหสูงข้ึน พ.ศ.2557   

5. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2545 

 

การกําหนดใหรองผู อํานวยการเปนประธาน หรือรวมเปนกรรมการหรือ

อนุกรรมการ โดยเปลี่ยนจาก“รองผูอํานวยการ” เปน “พนักงานผูดํารง

ตําแหนงตั้งแตผูชวยผูอํานวยการข้ึนไปท่ีผูอํานวยการมอบหมาย” 

1) ประเด็นองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร   แกไขเปน 

“ผูบริหารตั้งแตผูชวยผูอํานวยการข้ึนไปท่ีผูอํานวยการมอบหมาย เปนประธาน 

และใหมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจํานวนรวมไมเกิน 11 คน โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยูดวย”  

2) ประเด็นอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร       ใหคงไวตามท่ี

กําหนดในระเบียบ 

3) ประเด็นคณุสมบัติของพนักงานท่ีจะไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ แกไขเปนดังน้ี  

   “พนักงานท่ีจะไปศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

     (1) ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

     (2) อายุไมเกิน 40 ปบริบูรณในวันท่ีไดรับอนุมัติใหรับทุน และถาเคยเปนผูท่ี

ไดรับอุมัติใหลาศึกษามากอนจะตองกลับบมาปฏิบัติงานท่ี สสวท. แลวไมนอยกวา 

2 ป หรือไดรับอนุมัติฝกอบรมดูงาน หรือ   ลาไปพัฒนาตนเองมากอน จะตอง

กลับมาปฏิบัติงานท่ี สสวท. มาแลวไมนอยกวา 1 ป   

          เวนแตเพ่ือประโยชนของ สสสวท. ผูอํานวยการ อาจพิจารณาอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษได   

 

 

  

 



 
ไตรมาสท่ี 4 จํานวน (ก.ค. 61 – ก.ย. 61) 7 ฉบับ 

ขอบังคับ/ระเบียบ สาระท่ีปรับแกไข/เพ่ิมเติม 

1. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบรหิารงานบุคคล (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.

2561 (ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

2. ขอบังคับ สสวท. วาดวยการบรหิารงานบุคคล  

และ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

3. ระเบียบ สสวท. วาดวยการพัฒนาพนักงาน  พ.ศ. 2561 (ลงวันท่ี 

16 กรกฎาคม 2561) 

4. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท. เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน และการกําหนดอัตรา

เงินเดือนของผูมีประสบการณ (ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

5. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง

พนักงานกลุมวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ .ศ.  2561 (ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2561) 

6. ระเบียบ สสวท. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนตําแหนง

พนักงานกลุมอํานวยการใหดาํรงตาํแหนงสูงข้ึน พ .ศ.  2561 (ลงวันท่ี 

16 กรกฎาคม 2561) 

 

 

 

 

 

7. ประกาศ สสวท. เรื่อง คาตอบแทนบุคคลภายนอก (ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2561) 

เพ่ิมการลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร และรายละเอียดการลา 

 

การกําหนดใหรองผู อํานวยการเปนประธาน หรือรวมเปนกรรมการหรือ

อนุกรรมการ โดยเปลี่ยนจาก“รองผูอํานวยการ” เปน “พนักงานผูดํารงตําแหนง

ตั้งแตผูชวยผูอํานวยการข้ึนไปท่ีผูอํานวยการมอบหมาย” 

1) ประเด็นองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร   แกไขเปน 

“ผูบริหารตั้งแตผูชวยผูอํานวยการข้ึนไปท่ีผูอํานวยการมอบหมาย เปนประธาน 

และใหมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจํานวนรวมไมเกิน 11 คน โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยูดวย”  

2) ประเด็นอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร    ใหคงไวตามท่ี

กําหนดในระเบียบ 

3) ประเด็นคณุสมบัติของพนักงานท่ีจะไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ แกไขเปนดังน้ี  

   “พนักงานท่ีจะไปศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

     (1) ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

     (2) อายุไมเกิน 40 ปบริบูรณในวันท่ีไดรับอนุมัติใหรับทุน และถาเคยเปนผูท่ี

ไดรับอุมัติใหลาศึกษามากอนจะตองกลับบมาปฏิบัติงานท่ี สสวท. แลวไมนอยกวา 

2 ป หรือไดรับอนุมัติฝกอบรมดูงาน หรือ   ลาไปพัฒนาตนเองมากอน จะตอง

กลับมาปฏิบัติงานท่ี สสวท. มาแลวไมนอยกวา 1 ป   

          เวนแตเพ่ือประโยชนของ สสสวท. ผูอํานวยการ อาจพิจารณาอนุมัตเิปน

กรณีพิเศษได 

การอนุมัติคาตอบแทนบุคคลภายนอกในอัตราท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดให 

สสวท. เสนอคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเปนรายกรณไีป 

 
      

 

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 
 

สสวท. ไดดําเนินการปรับแกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2555 และ

ยกเลิกบัญชีแนบทายขอบังคับ โดยเพ่ิมตําแหนงพนักงานในแตละกลุม เปนดังนี้  

  กลุมบริหาร ประกอบดวย รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  ผูอํานวยการสาขา  

ผูอํานวยการฝายอาวุโส  ผูอํานวยการฝาย และหัวหนาสวน   

  กลุมวิชาการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ   

ผูชํานาญ  นักวิชาการอาวุโส และนักวิชาการ  

   กลุมอํานวยการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ  ผูชํานาญ  เจาหนาท่ีอาวุโส และเจาหนาท่ี 

   และ สสวท. ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหมีประกาศมาตรฐานตําแหนงท่ีสอดคลองกับ

ขอบังคับท่ีปรับแกไขในเบื้องตนกอนการจัดทํา Job Description ของพนักงานในแตละกลุมงาน 

 

 



 

2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

                ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดรับมอบหมายจาก สสวท. ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเปน

เลขานุการในการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนงานท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติ  

   

กิจกรรม การดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

1) รวมประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกํานดการประชุม 

2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม 

3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล 

4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม 

 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 1) ประสานงานนัดหมายกําหนดวันประชุม กรณีมีการเลื่อนกํานดการประชุม 

2) จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระและรายงานการประชุม 

3) เชิญประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมทางอีเมล 

4) ดําเนินงานและติดตามใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม 

 

 โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 2 4 2 3 11 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 3 - - 5 

 

 โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ไดดําเนินการจัดการประชุมดังกลาว ดังนี้ 
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จํานวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560    ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2561   ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 

 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี  7 มีนาคม 2561   ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 

 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2561   ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  

 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2561   ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 

 ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561  
 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561   ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561  

ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 

 

 

   



 

3.งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
 

    3.1 ดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
  งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจน

จูงใจใหผูท่ีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานและรักษาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกร ดวยตระหนักถึง

ความสําคัญดังกลาว ภารกิจท่ีสําคัญท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คือ 

การจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลท่ีสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล

ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวดวย  
 

• สวัสดิการรักษาพยาบาล  
 สวัสดิการรักษาพยาบาล ไดรับงบประมาณป 2561 จํานวน 10,000,000 บาท โดยมี

คาใชจายรวมในปงบประมาณ 2561 จํานวน 8,879,169.77 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561) ประกอบไปดวย 

1. จํานวน(ครั้ง)และคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล ปงบประมาณ 2561 

 1.1 พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว รพ. รัฐบาล 

 

  1.2 ครอบครัว รพ.รัฐบาล 

 

 

 

 

ไตรมาส 

พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ไตรมาส 1 140 560,638.50 2 38,681.75 6 15,790.00 

ไตรมาส 2 185 644,750.55 9 524,292.75 3 1,830.00 

ไตรมาส 3 175 676,483 5 170,815.25 4 17,170.00 

ไตรมาส 4 191 596,319.00 2 87,647.25 6 9,450.00 

   รวม 691 2,478,191.05 18 821,437.00 19 44,240 

รวมท้ังหมด 728 คร้ัง คาใชจายรวม 3,343,868.05 

 

ไตรมาส 

ครอบครัว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ไตรมาส 1 117 783,988.75 3 202,386.00 2 1,510.00 

ไตรมาส 2 125 865,654.86 5 149,327.00 3 1,628.00 

ไตรมาส 3 137 891,409.75 10 260,577.00 2 1,380.00 

ไตรมาส 4 124 813,934.75 5 96,267.50 1 850.00 

   รวม 503 3,354,988.11 23 708,557.50 8 5,368300 

รวมท้ังหมด 534 คร้ัง คาใชจายรวม 4,068,913.61 บาท 



 
2. จํานวน (ครั้ง) และคารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 

 2.1 พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว รพ.เอกชน 

 

 3. สรุปคารักษาพยาบาลแยกประเภทผูปวยในและผูปวยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว) 

ปงบประมาณ 2561 

 

ไตรมาส 

ผูปวยนอก ผูปวยใน 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ไตรมาส 1 257 1,344,627.25 33 73,605.15 5 241,067.75 4 44,695.00 

ไตรมาส 2 310 1,512,405.61 47 86,111.90 14 673,619.75 2 31,801.00 

ไตรมาส 3 312 1,567,892.75 43 83,571.32 15 431,392.25 1 7,125.00 

ไตรมาส 4 315 1,410,253.75 58 143,715.34 7 183,914.75 0 0.00 

รวม 1,194 5,833,179.16 181 387,003.71 41 1,529,994.50 7 83,621.00 

   รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 1,375 คร้ัง คาใชจายรวม 6,220,182.87 บาท รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 48 คร้ัง คาใชจายรวม 1,613,615.50 บาท 

  

 4. สรุปคาทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน ปงบประมาณ 2561 

 

ไตรมาส 

ทันตกรรม 

รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ไตรมาส 1 8 17,300.00 33 76,675.50 

ไตรมาส 2 6 3,458.00 33 61,930.00 

ไตรมาส 3 6 18,550.00 33 63,610.00 

ไตรมาส 4 7 10,300.00 45 69,358.00 

รวม 27 49,608.00 144 271,573.50 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 27 คร้ัง คาใชจายรวม 321,181.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 

พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ไตรมาส 1 32 73,605.15 3 33,695.00 33 76,675.50 

ไตรมาส 2 46 84,111.70 2 31,801.00 33 61,930.00 

ไตรมาส 3 42 80,979.32 1 7,125.00 33 63,610 

ไตรมาส 4 58 143,715.34 0 0.00 45 69,358.00 

   รวม 178 382,411.51 6 72,621.00 144 271,573.50 

รวมท้ังหมด 328 คร้ัง คาใชจายรวม 726,606.01 บาท 



 
 5. คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

ไตรมาส 
คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

จํานวนผูเบิก จํานวนใบเสร็จ คาใชจาย 

ไตรมาส 1 10 26 75,762.00 

ไตรมาส 2 30 110 180,367.00 

ไตรมาส 3 31 99 194,242.50 

ไตรมาส 4 48 147 273,818.40 

รวม 119 382 724,189.90 

 

 
  

            
   

 

  

 

 

  

 ปงบประมาณ 2561 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) 

จํานวน 24 ครั้ง มีคาใชจายรวม 894,058 บาท เฉลี่ยคิดเปน 37,252.41 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงาน

ท่ีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 23 ครั้ง มีคาใชจายรวม 

708,557.50 บาท เฉลี่ยคิดเปน 30,806.84 บาทตอครั้ง 

 ปงบประมาณ 2561 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยนอก (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) 

จํานวน 869 ครั้ง มีคาใชจายรวม 2,860,602.56 บาท เฉลี่ยคิดเปน 3,291.83 บาทตอครั้ง สวนครอบครัว

พนักงานท่ีเขารักษาประเภทผูปวยนอก (รัฐบาล) จํานวน 503 ครั้ง มีคาใชจายรวม 3,354,988.11 บาท 

เฉลี่ยคิดเปน 6,669.95 บาทตอครั้ง 

 หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาล ระหวางปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561 

เปรียบเทียบคารักษาพยาบาล ปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 5,969,345.88 1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 6,220,182.87 

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 2,038,665.95 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 1,613,615.50 

3. ทันตกรรม 112,545.50 3. ทันตกรรม 321,181.50 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ - 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 724,189.90 

รวม 8,120,557.33 รวม 8,879,169.77 

 

 จากตารางขางตน พบวา ปงบประมาณ 2560 มีคารักษาพยาบาลนอยกวาปงบประมาณ 2561 อยูท่ี 

759,212.44 บาท สาเหตุท่ีทําใหปงบประมาณ 2561 มีคาใชจายคารักษาพยาบาลมากข้ึนมาจาก ประเภทคา

รักษาพยาบาล “ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน)” และคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ  

คาใชจาย(บาท)ในการรักษาพยาบาล  

ปงบประมาณ 2561 

8,879,169.77 

     
 



 
กลุมโรคท่ี พนักงาน สสวท. เขารับการรักษามากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ( 1 ต.ค. 60 – 30 กันยายน 61) 

 

กลุมโรค จํานวนคร้ังท่ีเขารักษา คาใชจาย (บาท) 

ทันตกรรม 185 356,531.00 

โรคเก่ียวกับขอและกระดูก 118 264,303.25 

โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 111 197,125.75 

โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 99 449,562.00 

โรคเก่ียวกับติดเช้ือ 74 227,577.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• สวัสดิการการกูยืมและการออม 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการจัดสวัสดิการดานการกูยืมและการออมท่ีมี

ความสอดคลองกับสถานการณขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  เพ่ือใหประโยชนสูงสุดตอ

พนักงาน  

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแลว และ กองทุนสงเคราะห 

 1.1 จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนสงเคราะห 

   จํานวนพนักงานและลูกจางช่ัวคราวท่ีอยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซ่ึงจดทะเบียน

แลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  มีจํานวนท้ังสิ้น 340 คน และกองทุนสงเคราะห 3 คน รวมท้ังส้ิน 343 คน 

แบงออกดังนี้   

  

 

1.2 รายละเอียดการสงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานและลูกจาง

ช่ัวคราว สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

 

 

จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (พนักงานและลูกจางฯ)  340 คน 

  จํานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห               3 คน 
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1.3 รายละเอียดการสงเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานและลูกจางช่ัวคราว 

สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สสวท. (340 คน) 

 

 

2. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครู ชพค. 

เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะมรดกสําหรับทายาทอีกชนิด

หนึ่ง เปนการดําเนินการในการชวยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา  ปจจุบันมีสสวท.เปนสมาชิกรวมท้ังสิ้น 71 คน 

(ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เฉลี่ยแลวจายเดือนละ 568 บาท/เดือน) 

 

3. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหคูสมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.) 

  เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือคูสมรสผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะเปนมรดก

สําหรับคูสมรสหรือทายาทเชนเดียวกับ ชพค. ปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 18 คน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เฉลี่ย

แลวจายเดือนละ 288 บาท/เดือน) 

 

4. สวัสดิการกูยืม          

  สสวท. ไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงิน เพ่ือจัดสวัสดิการดานการกูยืมเงินดังนี้ 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห เพ่ือจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยใหกับพนักงาน 

2. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือสงเสริมดานเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน 

3. ธนาคารออมสิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)  

4. ธนาคารออมสินสําหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพ่ือสงเสริมสภาพเศรษฐกิจของสมาชิก 
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การกูยืมเงินกับสถาบันการเงินตางๆของพนักงาน สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ลําดับท่ี สถาบันการเงิน วงเงินกู (บาท) อัตราดอกเบ้ีย 

รอยละตอป 

จํานวนผูใชสิทธ(คน) 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 73,778,356.82 3.10 65 สัญญา 

2 สหกรณออมทรัพย สสวท. จํากัด 89,180,858 4.50 เงินกูสามัญ 136 สัญญา 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 3,065,283.71 7.25 11 

4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 18,275,292.57 7.25 17 

5 ธนาคารกรุงไทย  ปรับยอดใหม 7.87 12 

 
 

5. การกูยืมเพ่ือการซื้อสื่ออุปกรณเทคโนโลยีและการกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน 

   ปงบประมาณ 2561 มีพนักงานกูยืมเพ่ือซ้ือส่ือจํานวน 65 ราย โดยมีคาใชจายในการกูยืม

รวม 3,103,866 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูท่ี 1,301,236.00 บาทและกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลา

ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย จํานวนเงินกู 121,580 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูท่ี 4,211.00 บาท 

 

• งานสวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ 2561 
1. จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล จํานวนรวม 49 ฉบับ  

2. สวัสดิการน้ําดื่ม จํานวน 3,456 ถัง เปนเงิน 122,061.36 บาท 

3. คาเลาเรียนบุตร  จํานวน 64 ครั้ง เปนเงิน 564,592.75 บาท 

4. กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. ในกรณี ดังนี้ 

4.1 เงินชวยเหลือคาใชจายในการสมรส จํานวน 5 ครั้ง 

4.2 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 5 ครั้ง 

4.3 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการอุปสมบท จํานวน 3 ครั้ง 

4.4 คาใชจายในการจัดซ้ือของไปเยี่ยมผูปฏิบัติงานท่ีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลประเภท

ผูปวยใน จํานวน 17 ครั้ง 

4.5 คาใชจายเพ่ือการเคารพศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน 6 ราย 

5. ขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาลผูปวยในสถานพยาบาลของรัฐใหกับพนักงานและบุคคลใน

ครอบครัว จํานวน 22 ครั้ง 

6. มอบรางวัลผูเกษียณอายุ จํานวน 3 คน รางวัลท่ีมอบเปนทองคํา 96.5 % น้ําหนักหนึ่งบาท พรอมโล

เกียรติคุณ รวมเปนเงิน 61,120.90 บาท 
     



 

• งานบริการดานอื่นๆท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ 2561 
     1. จัดทําคําส่ังคณะกรรมการ สสวท. แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ  โดยประธาน

 กรรมการสสวท. ลงนาม จํานวน 11 ฉบับ 

     2.   จัดทําประกาศ/ คําส่ังแตงตั้งพนักงาน/ แตงตั้งคณะกรรมการ/ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/ แตงตั้ง 

          คณะทํางาน/ กําหนดหนาท่ีและมอบอํานาจ โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนาม จํานวน 111 ฉบับ 

  

 



 
  

4.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ 
 
 

    4.1 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงสมรรถนะ  
  ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย.61) 

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางในการ

สงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตางๆในกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. สมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
กล

าง
 

พ
นัก

งา
นวิ

ชา
กา

ร 

พ
นัก

งา
นอ

ําน
วย

กา
ร 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช

งาน Drone เบื้องตนเพ่ือ

การศึกษา 

18 ธันวาคม 

2560 

- นางสาวกุลธิดา สะอาด 

- นายดนุภัทร บัวแกว 

- นายชลิต จงสําราญ 

- นายประกอบ สิทธิสัทธะ 

- นายยุทธนันต หาญณรงค 

- นางสาวอังคณา หลาแกว 

- นางสาวสมาพร มณีเทพ 

- นางสาวแพรไพลิน จารุ

จินดา 

- นายมาเนตร กอบน้ํา

เพ็ชร 

- นางสาวณัฏฐิกา งาม

ภิญโญกิจ 

- นายชาญณรงค พูลเพ่ิม 

- นายชลธิช ณ ลําปาง 

- นายเทอด พิธิยานุวัฒน 

- นายศิลปเวท คนธิคมี 

- นางสาวกัญญจิต จัน

เสนา 

- นางสาวเปยทิพย พัวพันธ 

16 ไทย   2 1

2 

2   



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
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ดับ
กล

าง
 

พ
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พ
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ร 

บุค
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อก
 

2 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร ระบบ MIS-Plus 

22-23 กุมภาพันธ 

2561 

พนักงานจํานวน 120 คน 

4 รุน รุนละ 30 คน 

120              

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

Microsoft Excel Advanced 2016 

17-19 กรกฎาคม 

2561 

 

 

พนักงานจํานวน 30 คน 30       

 

ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จํานวน  1 ครั้ง  รวมจํานวน 16  คน   

ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จํานวน  4 ครั้ง  รวมจํานวน 120  คน   
ไตรมาส 3 ไมมีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน 

ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จํานวน  1 ครั้ง  รวมจํานวน 30 คน 

รวมปงบประมาณ 2561 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จํานวน 6 ครั้ง รวมท้ังหมด 166 คน 

  

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
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พ
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น
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บุค
คล

ภา
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อก
 

1 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

2561 

 

30 ม.ค. 61 

และ 

5 ก.พ. 61 

- 28 

 

22 

ไทย      

2 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

2561 

พ.ค. – มิ.ย.61 - 30 ไทย      

3 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

2561 

ก.ค. 61 - 6 ไทย      



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
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4 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

2561 

ส.ค. 61 - 6 ไทย      

5 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

2561 

ก.ย. 61 

 

-  ไทย      

 

 ไตรมาส 1 ไมมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  2 ครั้ง  รวมจํานวน 50  คน 

 ไตรมาส 3 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  3 ครั้ง  รวมจํานวน 30 คน 

 ไตรมาส 4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  3 ครั้ง  รวมจํานวน 17 คน 

 สรุปในไตรมาส 1-2-3-4 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน  8 ครั้ง  รวมจํานวน 97 คน 

 

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 

 

-ไมมีการพัฒนาสมรรถนะนี้ในไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 4 มีแตการอบรมกับหนวยงานภายนอกสถาบันตางๆ 

 

4. สมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะ 

กลุมงาน 

หลักสูตร/กิจกรรม วิธีการ จํานวนผู

เขา

อบรม 

(คน) 

วิชาการ 4.1 การพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ อบรมภายใน - 

วิชาการ 4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ อบรมภายใน 712* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. อบรมภายใน - 

วิชาการ/อํานวยการ 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา ศึกษาตอ 11* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.5.ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบตัิงาน รวมกิจกรรม(ตางประเทศ) เรียนรูภายนอก 120* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก  อบรมภายนอก 111* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.7 การฝกอบรมจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร อบรมภายใน/ภายนอก 35 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.8 การฝกอบรมจัดโดย สาขา ฝาย/ASTEP อบรมภายใน/ภายนอก 77 

*หมายถึงนับคนซํ้า 

 



 
4.2 การบรรยายทางวิชาการ  

ระยะเวลา รายละเอียด ผูเขารวม 

2 ตุลาคม 2560 ประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกรานสหกรณ สสวท. จํากัด  80 

3 ตุลาคม 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  76 

16 ตุลาคม 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  23 

8 พฤศจิกายน 2560 การนําเสนอเทคโนโลยี VR/AR จาก zSpace 87 

21 พฤศจิกายน 2560 การฝกอบรมใหความรูดานลิขสิทธ์ิในการจัดทําหนังสือเรียน 64 

12,24 มกราคม 2561 หลักการเขียนทางวิทยาศาสตร 27 

19 มีนาคม 2561 การสรางสื่อสิ่งพิมพดวย Adobe InDesign 40 

24 - 25 เมษายน 2561 การฝกอบรมหลักสูตร 2D & 3D for Science and Math Equipment with AutoCAD  26 

9 พฤษภาคม 2561 การบรรยายเรื่อง “ทรัพยสินทางปญญากับการเขียนหนังสือเรียนและสิ่งประดิษฐ” 55 

20 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา Infographic และแชรประสบการณทํางานของทีมการจดัการความรู 43 

26 กรกฎาคม 61 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม Google Earth Pro ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ีในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

25 

10 สิงหาคม 61 การนําเสนอเน้ือหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอยางมืออาชีพ” 91 

27 สิงหาคม 61 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Infusing Creative and Critical Thinking Throughout the Curriculum" 50 

7 กันยายน 61 เครื่องมือ ICT สําหรับการเรียนการสอน วันศุกรท่ี 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -15.30 น. จํานวน  25 

คน   

25 

  

 ไตรมาส 1 จัดบรรยายทางวิชาการ  5 ครั้ง รวมจํานวน 330  คน 

 ไตรมาส 2 จัดบรรยายทางวิชาการ  2 ครั้ง รวมจํานวน 67 คน 

 ไตรมาส 3 จัดบรรยายทางวิชาการ  3 ครั้ง รวมจํานวน 124 คน 

 ไตรมาส 4 จัดบรรยายทางวิชาการ  4 ครั้ง รวมจํานวน 191 คน 

รวมไตรมาส 1 – 4 มีการจัดบรรยายทางวิชาการจํานวน 14 ครั้ง รวมจํานวน 712 คน 

 

 



 
4.4 ทุนการศึกษา  

ปจจุบันแบงออกเปนท้ังหมด 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

 

 4.4.1 รายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวแตยังไมแจงจบการศึกษา จํานวน 6 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.โศภิตา อุไพพานิช ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 มิ.ย. 54 – 31 

พ.ค. 59 

2 น.ส.จีระพร  สังขเวทัย 

ผูชํานาญ 

สาขาเทคโนโลย ี

นวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยี  

ภาควิชานวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5 ส.ค. 2556 ถึง 

1 ส.ค. 2560 

3 

 

นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ  

นักวิชาการ   

สาขาเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1 ก.ย 2557 ถึง 

31 ส.ค .2560 

4 นางอรนิษฐ  โชคชัย 

นักวิชาการ 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  

วิชาเอกการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

(หลักสูตรนอกเวลาปฏิบัติงาน) 

1 ต.ค. 2557 ถึง 

30 ก.ย.2560 

(นอกเวลาและ

เต็มเวลา) 

 

5 นส.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ                  

นักวิชาการ                               

สาขาเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาครุศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

23 ส.ค.-30 ก.ย.

2557 

(นอกเวลา)  

1 ต.ค. 2557 ถึง 

31มี.ค.61 (เต็ม

เวลา) 

6 นางเหมือนฝน  เยาววิวัฒน 

นักวิชาการอาวุโส  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

คณิตศาสตรศึกษา , National Institute of Education (NIE) 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

6 ม.ค. 2557 ถึง  

6 มิ.ย. 2561 

  

  

 

 

 



 
 4.4.2 อยูระหวางการศึกษา จํานวน 5 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.นันทนภัส ลิ้มสันติธรรม  

ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาศาสตรศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ส.ค. 2557 ถึง 14 

ส.ค. 2562 ขยายเวลา 

15 ส.ค. 61 – 14 ก.พ. 

62 

2 นางสาวศานิกานต  เสนีวงศ 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

Science Education 

Monash University 

Australia 

1 มี.ค. 2559 ถึง  

29 ก.พ. 2563 

3 น.ส.พิลาลักษณ ทองทิพย 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

31ก.ค. 2560 ถึง 

 30 ก.ค. 2563 

4 น.ส.เบญจมาศ เหลาขวัญสถิตย  

นักวิชาการ  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

31ก.ค. 2560 ถึง  

30 ก.ค. 2563 

5 นางสาวกมลนารี ลายคราม Science Education 

University of Alberta 

Canada 

4 ก.ย.61- 3 ก.ย. 65 

 

 

 4.4.3 ไดรับอนุมัติใหรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5 คน 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 

๑ นางสาวดนิตา ชื่นอารมณ Mathematics Education หรือ Curriculum and Instruction 

๒ นางสาวกมลนารี ลายคราม Science Education หรือ Curriculum and Instruction 

๓ นางสาววิชุราตร ีกลับแสง Earth Science Education 

๔ นายจตุพล งามแมน Mathematics Education  เนนดาน Assessment  หรือสาขาอ่ืนท่ี

เนนทางดาน Assessment in Mathematics 

๕ นางทวินันท แสงขัติยะ Gifted Education  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ (ปงบประมาณ 2561) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 
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1 รวมประชุม The 43rd Annual 

Conference of the International 

Association for Educational 

Assessment (IAEA) ณ เมือง Batumi 

ประเทศจอรเจีย โดย สสวท. รับผดิชอบ

คาใชจาย 

2-6 ตุลาคม 2560 นส.ศศิวรรณ เมลืองนนท 

นักวิชาการ/คณติ

มัธยมศึกษา 

นายศราวุฒิ รัตนประยูร 

นักวิชาการอาวุโส/วิจัยและ

ประเมินฯ 

นส.จําเริญตา ปริญญาธรรม 

3 จอรเจีย   3   

2 เขารวมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดย Prof. Tairo 

Nomura เพ่ือเขาศึกษาดูงานดานสะเต็ม

ศึกษา ณ Tokyo Gakugei University 

และ Japan Science and Technology 

Agency ประเทศญี่ปุน 

2-12 ตุลาคม 

2560 

Dr. Rie Atagi 1 ญี่ปุน     1 

3 ประชุมวิชาการนานาชาติกับ Institute 

for Learning Innovation ในหัวขอ 

“The Role of Informal/Free-Choice 

Learning in 21st Century National 

Science Education Policy” ณ เมือง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  

4-7 ตุลาคม 2560 รศ.สญัญา มติรเอม/รองผอ. 1 มาเลเซีย  1     

4 รวมโครงการ International Visitor 

Leadership Program ในหัวขอ 

“Hidden No More: Empowering 

Woman Leaders in STEM” ณ 

สหรัฐอเมริกา โดย U.S. Department of 

State เปนผูรับผดิชอบคาใชจาย 

7-27 ตุลาคม 

2560 

นางยุพาพร ลาภหลาย/ผู

ชํานาญ 

1 สหรัฐอเ

มริกา 

  1   

5 "สัมมนา PISA TALIS and Reforms in 

Basic Education: Seminar for 

Educators from APEC Economies ณ 

นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการ

สาธารณรัฐประชาชนจีนรับผิดชอบ

คาใชจาย" 

23-29 ตุลาคม 

2560 

นางสาวพุตเตย ตาฬวัฒน 1 จีน   1   
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6 หารือเก่ียวกับการจัดการยุทธศาสตรดาน

สะเต็มศึกษาของ Museum of Science 

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู การ

พัฒนาหลักสตูรและการพัฒนาวิชาชีพครู 

และเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานดาน

การศึกษาของ Edgerton Education 

Center, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) และสรางเครอืขาย

การดําเนินงานกับหนวยงานของ

สหรัฐอเมริกา  

27 ตุลาคม – 5 

พฤศจิกายน 2560 

ประธานกรรมการ สสวท.  

รศ.ธัชชัย สุมิตร 

ศ.เกียรติคุณนายแพทยไกร

สิทธ์ิ  

ตันติศิรินทร/กรรมการสวท.  

ผูอํานวยการ สสวท.(ดร.

พรพรรณ ไวทยางกูร) 

รองผูอํานวยการ สสวท. (รศ.

สัญญา มิตรเอม 

ผช.ผอ. (ดร.กุศลิน มสุิกุล) 

ผช.ผอ. (ดร.พรชัย อินทร

ฉาย) 

นายธีรพัฒน เวชชประสิทธ์ิ/  

ผอ.สาขาวิทยาศาสตรมัธยมฯ 

ดร.นันทวัน สมสุข/ผอ.ฝาย 

สควค. 

นางศุภรา บาคาวอส/ปฏิบัติ

หนาท่ี 

ผอ.ฝายสือ่สารองคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

นส.สุชารตัน ทับทิมจรญู/

เลขานุการผอ. สสวท. ซึ่ง

เปนบุคคลภายนอกท่ี สสวท. 

เชิญมาปฏิบัติงาน 

10 สหรัฐอเ

มริกา 

6 3   1 

7 5. ประชุม PISA 2018 NPM meeting 

ครั้งท่ี 3 ณ เมืองบรัสเซลส ประเทศเบล

เยี่ยม โดย สสวท. รับผดิชอบคาใชจาย 

1-3 พฤศจิกายน 

2560 

นายเอกรินทร อัชชะกุล

วิสุทธ์ิ/ผูชํานาญ 

นางสุชาดา ปทมวิภาค/ผู

ชํานาญ 

2 เบล

เยี่ยม  

  2   

8 รวมสมัมนาและอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“International Dialogue on STEM”

และอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับมลูนิธิ 

Haus der kleinen Forsher ในหัวขอ 

‘Education for sustainable 

development (ESD)’ และ Computer 

2-8 พฤศจิกายน 

2560 

นส.เทพกัญญา พรหมขัติ

แกว/รก.ผอ.สาขา

วิทยาศาสตรภาคบังคับ 

1 เยอรมนี  1    
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Science Education ณ เมืองเบอรลิน 

เยอรมนี โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย 

9 เขารวมประชุม PISA Governing Board 

(PGB)  

the 44th PGB Meeting ณ กรุงปารีส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย  

6-8 พฤศจิกายน 

2560 

นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ/์

รองผอ. 

1 ฝรั่งเศส 1     

10 To Participate ICSU gender gap 

Project Workshop 

ณ กรุงไทเป ไตหวัน โดย สสวท. 

รับผิดชอบคาใชจาย 

7-8 พฤศจิกายน 

2560 

นส.ชลิตา ธัญญะคปุต/

นักวิชาการ 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

นส.ปารวีร เล็กประเสริฐ/

นักวิชาการ 

สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ไตหวัน   2   

11 เขารวมอบรมโครงการ Nuclear 

Technology Seminar 2017  

หัวขอ Basic Radiation Knowledge for 

School Education  

ณ Nuclear Human Resource 

Development Center (NuHRSeC) 

ญี่ปุน โดย JAEA สนับสนุนคาใชจาย 

6-17 พฤศจิกายน 

2560 

นส.สุวินัย มงคลธารณ/ผู

ชํานาญ 

นายรักษพล ธนานุวงศ/

นักวิชาการ 

2 ญี่ปุน   2   

12 เดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ เพ่ือ

อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครู ติดตามผล 

และรวมพิธีสงมอบหองปฎิบัติการ

วิทยาศาสตรของโรงเรยีน ณ โรงเรียน

วัฒนธรรมเด็กกําพราแขวงเวียงจนัทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย  

12-15 

พฤศจิกายน 2560 

ผูอํานวยการ (นางพรพรรณ) 

นางดวงสมร คลองสารา 

ผศ.พลกฤต กฤชไมตร ี

นส.นัฏฐพร รุจิขจร/รก.ผอ.

ฝายบรหิารโครงการริเริม่

พิเศษ 

นางกัญนัฐ สวัสดิส์วาง/ผช.

ผอ. 

นส.ศิรริัตน พริกศรี/ผู

ชํานาญ 

นส.สุชารตัน ทับทิมจรญู 

นส.ยุวร ีพันธทวีศักดิ์ 

8 ลาว  3 1 1  1 
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13 เขารวม The International 

Conference on Science and 

Mathematics Education (CoSMEd 

2017) ณ SEAMEO, RECSAM เมอืงปนัง 

ประเทศมาเลเซีย โดย สสวท. รับผิดชอบ

คาใชจาย 

13-17 

พฤศจิกายน 2560 

นส.วิวาภร สุดแสวง/

นักวิชาการ 

นายสุประดิษฐ รุงศรี/

นักวิชาการ 

นส.สริิวรรณ จันทรกูล/

นักวิชาการ 

นส.อุษณีย วงศอามาตย/

นักวิชาการ 

นส.ปาณิก เวียงชัย/

นักวิชาการ 

นส.รตพร หลิน/นักวิชาการ 

6 มาเลเซีย   6   

14 ศึกษาดูงานดานการบิน ท่ีประเทศสิงคโปร 

โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย 

บริษัทโรลส-รอยด รับผิดชอบคาใชจาย

สําหรับสองคน 

14-16 

พฤศจิกายน 2560 

นายชัยวุฒิ เลิศวนสริิวรรณ 

นส.เบญจพร จักรบวรพันธ 

นายมณเฑียร กําบัง 

นายสุรยิา พรหมจิตร 

4 สิงคโปร 1  1 2  

15 รวมประชุมวิชาการ The World 

Association of Lesson Studies 

(WALS) 11th Annual International 

Conference ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา 

ประเทศญี่ปุน โดย สสวท. รับผิดชอบ

คาใชจาย 

22-28 

พฤศจิกายน 2560 

นส.สุธิดา การิม/ีนักวิชาการ 1 ญี่ปุน   1   

16 "ประชุม รวมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยใน

อเมริกา และแคนาดา ณ สหรัฐอเมริกา 

Annual “ATPAC- MOST  

NRCT - OHEC - IPST” Conference 

และเยือนหนวยงานดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา โดย 

สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย  

23 - 29 ม.ค. 

2561  

"นางพรพรรณ ไวทยางกูร 

ผอ. สสวท.  

ศ.เกียรติคุณนายแพทย ดร.

พรชัย มาตังคสมบัติ 

ประธานคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

สงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ  

นางดวงสมร คลองสารา ผู 

ชช.พิเศษ  

นายพรชัย อินทรฉาย ผช.

6 สหรัฐอเ

มริกา 

2  2  2 
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ผอ. สสวท.  

นางสาวปารวีร เล็กประเสริฐ 

นักวิชาการ สาขา

วิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

นางสาวนพรัตน ศรเีจรญิ 

นักวิชาการฝาย พสวท."  

17 การเขารวมประชุม PISA 2018 Main 

Survey International Coding Training  

22 - 26 มกราคม 

2561 

นางพัชรินทร อารมณสาวะ 

ผูชํานาญสาขาวิจัยและ

ประเมินมาตรฐาน 

นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน 

นักวิชาการสาขาวิจัยและ

ประเมินมาตรฐาน 

2 สาธารณ

รัฐ

มอลตา 

  2   

18 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 

โดยโครงการ SAKURA PLAN รับผิดชอบ

คาใชจาย 

4 - 10 กุมภาพันธ 

2561 

นางนันทวัน สมสุข ผอ.ฝาย 

สควค. 

นางสาวปารวีร เล็กประเสริฐ 

นักวิชาการ สาขา

วิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

และนักเรียนท่ีเขารวม

โครงการจํานวน 5 คน 

2 ญี่ปุน  1 1   

19 การฝกอบรม Regional Workshop on 

Curriculum Development and 

Launching of NS&T for Secondary 

Schools โดยผูเชิญรับผดิชอบคาใชจาย 

5 - 9 กุมภาพันธ 

2561 

ดร.ปรดีา พัชรมณีปกรณ 1 สาธารณ

รัฐ

ฟลิปปน

ส 

  1   

20 การประชุมคณะทํางานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบเอเปค 

(APEC HRDWG Meeting) และการ

ประชุมเครือขายการศึกษาของเอเปค 

(EdNet) ณ กรุงพอรตมอรสบี รัฐเอกราช

ปาปวนิวกินี โดย สสวท. รับผดิชอบ

คาใชจาย  

26 กุมภาพันธ - 1 

มีนาคม 2561 

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 1 รัฐเอก

ราช

ปาปว

นิวกินี 

1     



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
กล

าง
 

พ
นัก

งา
นวิ

ชา
กา

ร 

พ
นัก

งา
นอ

ําน
วย

กา
ร 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

21 การอบรมหลักสตูร "Education for 

Technology and the USE of ICT in 

Education" 

25 กุมภาพันธ - 

16 มีนาคม 2561 

ดร.อลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 1 อิสราเอ

ล 

 1    

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานความ

รวมมือเพ่ือการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขา

การศึกษา ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โดยกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ รับผดิชอบ

คาใชจาย 

5 - 7 มีนาคม 

2561 

นส.เทพกัญญา พรหมขัติ

แกว/รก.ผอ.สาขา

วิทยาศาสตรภาคบังคับ 

นายรณชัย ปานะโปย/

นักวิชาการ  

สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา 

1 กัมพูชา  1 1   

23 เดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ตาม

หลักสตูรการฝกอบรม 

ท่ีจัดโดยกรมบัญชีกลาง หลักสูตรนัก

บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดบัสูง 

(บงส.) รุนท่ี 5 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม  

14 - 16 มีนาคม 

2561 

นายสกรณ ชุณหะโสภณ 

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ 

1 สาธารณ

รัฐสังคม

นิยม

เวียดนา

ม 

1     

24 การนําเสนอผลงานวิชาการดานดารา

ศาสตรสําหรับนักเรียน 20 th Junior 

Session of Astronomical Society of 

Japan 2018 โครงการอบรมครูเชิง

ปฏิบัติการดานดาราศาสาตรข้ันสูง 

ประจําป 2561  

15 - 23 มีนาคม 

2561 

ดร.โศภิตา จันทรศร ี 1 ญี่ปุน   1   

25 ไปประชุม NSTA 2018 National 

Conference on Science Education 

ณ เมือง Atlanta Georgia สหรัฐอเมริกา  

โดย สสวท. รับผิดชอบคาใชจาย  

15 - 18 มีนาคม 

2561 

นายสนธิ พลชัยยา/ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

นส.วิมลมาศ ศรีนาราง/

นักวิชาการ  

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ  

2 สหรัฐอเ

มริกา  

  2   

26 ไปประชุม The 29th Annual National 

Conference of the  

Society for Information Technology 

and Teacher  

26 - 30 มีนาคม 

2561 

นางสาวเบญจวรรณ หาญ

พิพัฒน/นักวิชาการ  

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ  

นายชัยวัฒน เนติทวีทรัพย/

3 สหรัฐอเ

มริกา  

  3   



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

  

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
กล

าง
 

พ
นัก

งา
นวิ

ชา
กา

ร 

พ
นัก

งา
นอ

ําน
วย

กา
ร 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

Education (SITE 2018) ณ กรุง 

Washington, D.C.,  

สหรัฐอเมริกา โดย สสวท. รับผิดชอบ

คาใชจาย  

นักวิชาการ  

ฝายนวัตกรรมเพ่ีอการเรียนรู  

นางสาวสุธิดา การีม/ี

นักวิชาการ  

27 พานักเรียนไปแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ

ทวีปเอเชีย ครั้งท่ี 19 ประจําป 2561 ณ 

กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

5 - 13 เมษายน 

2561 

นายกฤษชพล  ทิวพุดซา 1 เวียดนา

ม 

  1   

28 เพ่ือศึกษาดูงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี  ตามคําเชิญของสถาบันเกอเธ 

ประเทศไทย  

19 - 26 เมษายน 

2561 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ          

นายสุประดิษฐ  รุงศรี                  

นางสาวฤดีภรณ  ศรตีะโชต ิ

3 เยอรมนี 1  1 1  

29 เดินทางไปทําหนาท่ีผูจัดการทีมประเทศ

ไทยเพ่ือติดตอประสานกับเจาภาพ ดูแลให

คําปรึกษาในการนํานักเรียนเขารวม

ประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว 

ครั้งท่ี 25 ณ กรุงเบลเกรด  สาธารณรัฐ

เซอรเบีย 

19 - 25 เมษายน 

2561 

นายจักรพรรดิ์  สุวรรณกูฏ 1 สาธารณ

รัฐ    

เซอรเบี

ย 

  1   

30 เขารวมประชุม 45 th meeting of the 

PISA Governing Board in Solna, 

Sweden 

23 - 25 เมษายน 

2561 

นางสาวพุตเตย ตาฬวัฒน            

/นักวิชาการ 

1 สวีเดน   1   

31 ประชุม NCTM Annual Meeting  &  

Exposition 2018 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี 

สหรัฐอเมริกา  

25 - 28 เมษายน 

2561 

นางสุธารส  นิลรอด                    

นางสาวรัชดา  ยาตรา     

2 สหรัฐอเ

มริกา 

  2   

32 เขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ

ทวีปเอเชีย ครั้งท่ี 19 ประจําป พ.ศ. 2561 

ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม  

5 - 13 พฤษภาคม 

2561 

นายกฤษชพล  ทิวพุดซา              

/นักวิชาการ 

1 เวียดนา

ม 

  1   

33 เขารวมประชุม GLOBE Regional 

Meeting of Country Coordinators 

(Asia-Pacific Region) ณ เมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนาม 

6 - 9 พฤษภาคม 

2561 

นางยุพาพร  ลาภหลาย/ผู

ชํานาญ   นางสาวสุวินัย  

มงคลธารณ/      ผูชํานาญ                            

นางสาวลลิดา  อํ่าบัว/

นักวิชาการ 

3 เวียดนา

ม 

  3   
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34 เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-

The-Trainer Regional Mosquito 

Trainings (RMT) ณ เมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนาม 

10 - 11 

พฤษภาคม 2561 

นางยุพาพร  ลาภหลาย/ผู

ชํานาญ   นางสาวสุวินัย  

มงคลธารณ/      ผูชํานาญ                            

นางสาวลลิดา  อํ่าบัว/

นักวิชาการ 

3 เวียดนา

ม 

  3   

35 เดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ตาม

หลักสตูรการฝกอบรม ท่ีจัดโดย

กรมบัญชีกลาง หลักสตูรนักบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนท่ี 5 

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สสวท. 

รับผิดชอบคาใชจาย 

13 - 19 

พฤษภาคม 2561 

นายสกรณ  ชุณหะโสภณ 

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ 

1 สาธารณ

รัฐ

ประชาช

นจีน 

1     

36 เดินทางไปหารือความรวมมือดาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน 

16 - 19 

พฤษภาคม 2561 

ศาสตรจารย ชูกิจ ลิมป

จํานงค       ผูอํานวยการ 

สสวท. 

1 ญี่ปุน 1     

37 ประชุมปฏิบัติการสรางขอสอบ

คณิตศาสตรของ PISA 2021 (PISA 2021 

Mathematical Literacy Item 

Development Workshops) ท่ี 

University of Liege ประเทศเบลเยี่ยม 

6 - 8  มิถุนายน 

2561 

นางสาวพุดเตย  ตาฬวัฒน           

นายศราวุฒิ  รัตนประยรู 

2 เบล

เยี่ยม 

  2   

38 การเขารวม CUP Digital Publishing 

Internship จํานวน 14 คน ตั้งแตวันท่ี 1-

15 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองเคมบริดจ 

สหราชอาณาจักร คาตั๋วเครื่องบิน 

1-15 กรกฎาคม 

2561 

- นางสาวนันทยา อัครอารีย 

- นายจิรวัฒน ดําแกว 

- นางสาวภัทรวดี หาดแกว 

- นายภูริวัจน ตันติพิพัฒน 

- นายพนมยงค แกวประชุม 

- นายศิลปเวท คนธิคาม ี

- นางสาวรตพร หลิน 

- นายอลงกต ใหมดวง 

- นางสาวศศิวรรณ เมลือง

นนท 

- นายรณชัย ปานะโปย 

- นายชาญณรงค พูลเพ่ิม 

- นายสุประดิษฐ รุงศร ี

- นายสยามชัย สุกใส 

14 เมืองเคม

บริดจ 

สหราช

อาณาจั

กร 

    14     
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- นายรักษพล ธนานุวงศ 

39 

 

เดินทางไปรวมแขงขันโอลิมปกระหวาง

ประเทศ ครั้งท่ี 50 ประจําป พ.ศ. 2561 

18 - 30 ก.ค. 

2561 

นางสาวนวรัตน อินทุวงศ/

ผูอํานวยการฝายฯ 

นายเจรญิศักดิ์ เมืองแกว/

นักวิชาการ 

2 สโลวา

เกีย 

  1 1     

 เดินทางเขารวมการแขงขันชีววิทยา

โอลิมปกระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน 

13 - 23 ก.ค. 

2561 

นางทวินันท แสงขัติยะ/

นักวิชาการ 

คณะผูรวมแขงขันและ

สังเกตการณ 

1 อิหราน     1     

40 ประชุม 2018 Globe Taiwan Science 

Festival ณ เมืองไทจง 

19 - 23 ก.ค. 

2561 

นางสาวนิสากรณ แสง

ประชุม/นักวิชาการ 

1 ไตหวัน     1     

41 การเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุม 

Thailand-Us Joint Committee 

Meeting on Science and 

Teechnology (JCM) 

3 - 8 กรกฎาคม 

2561 

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 1 สหรัฐอเ

มริกา 

1         

42 เดินทางเขารวมการแขงขันคณติศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งท่ี 59 

ประจําป 2561 

3 - 15 ก.ค. 2561 นางสาววรนารถ อยูสุข/

นักวิชาการ 

คณะผูรวมเขาแขงขันและ

สังเกตการณ 

1 โรมาเนีย     1     

43 The 2018 Science Teachers Seminar 

here at Friendship Secondary 

School in Oudomxay, Laos 

31 กรกฎาคม - 2 

สิงหาคม 2561 

ดร.อรสา ชูสกุล 1 ลาว     1     

44 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการและการ

ประชุมคณะกรรมการความรวมมอื

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

พ้ืนฐานและสถาบัน KOSEN ระหวางวันท่ี 

5 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันท่ี 5 - 8 

สิงหาคม 2561 

ศาสตรจารย ชูกิจ ลิมป

จํานงค ผูอํานวยการ สสวท. 

และ ผช.ผอ. วรวรงค รัก

เรืองเดช 

2 ญี่ปุน 2         

45 เดินทางไปรวมกิจกรรม Super Science 

High School Student Fair 2018 ณ 

เมืองโกเบ 

7 - 11 ส.ค. 2561 นางสาวฐิตารยี อานัต/ผู

ชํานาญ 

1 ญี่ปุน       1   



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 
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46 เดินทางไปรวมการแขงขัน The 13th 

World Mathematical Olympiad 

World Final (WMO 2018) ณ รัฐ

แคลิฟอรเนีย 

8 - 16 ส.ค. 2561 นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวน

ธรรม/รักษาการผูอํานวยการ

สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา 

นางสาวสิริวรรณ จันทรกูล/

นักวิชาการ 

นางสาวจันทรนภา อุตตะ

มะ/นักวิชาการ 

นายรณชัย ปานะโปย/

นักวิชาการ 

คณะผูรวมแขงขันและ

สังเกตการณ 

4 สหรัฐ

อเมริกา 

  1 3     

47 ศึกษาตอระดับปรญิญาเอก หลักสตูร 

Doctor of Philosophy in Secondary 

Education ณ University of Alberta 

เมือง Edmonton 

4 ป นางสาวกมลนาร ีลายคราม/

ผูชํานาญ สาขาวิทยาศาสตร

ภาคบังคับ 

1 แคนาดา     1     

48 เดินทางเขารวมการประกวด Stockholm 

Junior Water Prize 2018 ณ กรุงสตอก

โฮลม 

25 - 30 ส.ค. 

2561 

ศาสตราจารยชูกิจ ลิมป

จํานงค/ผูอํานวยการ สสวท. 

นางยุพาพร ลาภหลาย/

นักวิชาการโครงการ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก 

คณะผูรวมเขาแขงขันและ

สังเกตการณ 

2 สวีเดน 1   1     

49 เดินทางเขารวมการแขงขันคอมพิวเตอร

โอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งท่ี 30 

ประจําป 2561 ณ เมืองทสิคุบะ จงัหวัดอิ

บารากิ 

31 ส.ค. - 8 ก.ย. 

2561 

นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ 

คณะผูรวมแขงขันและ

สังเกตการณ 

1 ญี่ปุน     1     

50 ศึกษาดูงาน ณ หอดาราศาสตรวิทยุ FAST 

มณฑลกุยโจว และ National 

SuperComputing Center ของ

มหาวิทยาลยักวางโจว มณฑลกวางตุง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6 - 9 กันยายน 

2561 

นางฤทัย เพลงวัฒนา 1 สาธารณ

รัฐ

ประชาช

นจีน 

    1     



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 
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51 เขารวมคณะผูแทนสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ เพ่ือเจรจาความรวมมือดาน

นโยบายการปฏิรปูการศึกษา กับเทศบาล

นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี 17 -19 กันยายน 2561 ณ 

นครเว่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

17-19 กันยายน 

2561 

ศาสตราจารยชูกิจ ลิมป

จํานงค/ผูอํานวยการ สสวท. 

1 สาธารณ

รัฐ

ประชาช

นจีน 

1         

52 เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของศูนยซีมิโอคีเท็ปดานวิทยาศาสตร ครั้ง

ท่ี 9 ระหวางวันท่ี 19-23 กันยายน 2561 

ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

19-23 กันยายน 

2561 

ดร.กุศลิน มุสิกุล 1 สาธารณ

รัฐ

อินโดนีเ

ซีย 

1         

53 วิทยากรบรรยายในงาน 5th 

International Symposium on 

Mathematics Education and 

Innovation (ISMEI) in Yogyakarta, 

Indonesia 

13 - 14 

พฤศจิกายน 2561 

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 1 อินโดนี

เซีย 

1         

  
ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 15 ครั้ง 44 คน 

ไตรมาส 2 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 11 ครั้ง 21 คน 

ไตรมาส 3 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 11 ครั้ง 19 คน 

ไตรมาส 4 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 17 ครั้ง 36 คน 

รวมไตรมาสท่ี 1 – 4 มีผูเขารวมประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 54 ครั้ง 120 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61) ปงบประมาณ 2561 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

1 

 

30-31 ตุลาคม 

2560 

เขารวมสังเกตการณการนําเสนอโครงงานดาราศาสตรในประเทศ ประจําป 

2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

นายนิทัศน  ลิ้มผองใส  

2 13-15 

พฤศจิกายน 2560 

 

เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Forum on Data, 

Information, and Knowledge for Digital Lives ในการประชุม The 

19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (the 

19th ICADL) ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นายศิลปเวท คนธิคาม ี

- นางสาวเปยทิพย พัวพันธ 

 

3 13 พฤศจิกายน 

2560 

อบรมหลักสูตร  จัดสวัสดิการยืดหยนอยางไร ถูกใจพนักงาน องคการได

ประโยชน   

นางฐิตาภา  ขําเลศิ 

4 15 พฤศจิกายน 

2560 

อบรมหลักสูตร การบริหารสวัสดิการอยางมืออาชีพ  นางสาวสิรมิด ี นาคสังข 

5 21 พฤศจิกายน 

2560 

ฝกอบรมหลักสตูร NetSupport School เพ่ือจัดการประชุมดวยอุปกรณ

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา Tablet 

 

จํานวน 23 คน  

- นายพชร เทียมธารา 

- นางสาวโสภา วงศสิโรจนกุล 

- นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย 

- นางสาวกุลธิดา สะอาด 

- นางสมนึก ทิศหลา 

- นางวนิดา สิงหนอย 

- นางสาวนพรัตน ศรีเจริญ 

- นางสาวจิราภรณ เจริญยิ่ง 

- นายชัยวัฒน เนติทวีทรัพย 

- นางสาวสุนิสา สุขวุฒิ 

- นางบุษฎี พกุกะเวส 

- นายอวยชัย นีละกาญจน 

- นายมณเฑียร กําบัง 

- นางสาวยวุรีย พันทวีศักด์ิ 

- นางสาววรวลัญช ธรรมประสิทธิ ์

6 25-26 

พฤศจิกายน 2560 

อบรม "การปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมือใหมหนวยงานภาครฐัตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560" 

- นางสาวรัตนาพร วานิชโช 

- นายเอกรัตน หงสทิพยวาร ี

- นายภาณภุัทร มารมย 

7 25-26 

พฤศจิกายน 2560 

 

คาใชจายในการอบรม "การปฏิบัตงิานสําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมือใหมหนวยงาน

ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560" รุนท่ี 1 

 

- นางมยุรี เทพรักษา 

- นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

- นางชลธารา สุขนิ่ม 

- นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ 

8 2-3 ธันวาคม 

2560 

 

อบรม "การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐและการบันทึกขอมูลในระบบ e_GP พ.ศ.2560" 

- นางสาวทรายทิพย อ้ึงสมรรถ

โกษา 

- นางสาวอนิษา คําฤาชา 

9 14-15 ธันวาคม 

2560 

 

ฝกอบรม หลักสตูร “Knowledge Management and Data Analytic for 

Performance Excellence Framework (การจัดการความรูและวิเคราะห

ขอมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความเปนเลิศ)” 

 

- นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี 

- นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง 

- นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม  

10 21 ธันวาคม ฝกอบรม หลักสตูร “เทคนิคการลดข้ันตอนกระบวนการทํางานสูความเปน นางสาวกุมาริชาต ิ ศรีโสม 



 
ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

2560 

 

HR 4.0 รุนท่ี 2”  

11 2 ธันวาคม 2560 ฝกอบรมหลักสตูรปรับเงินเดือน-โบนัสให Happy ท้ังพนักงานและองคกร รุนท่ี 
5  

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

12 1-3 ธันวาคม 2560 เขารวมสังเกตการณการประชุมวิชาการดาราศาสตรเพ่ือเยาวชน ครั้งท่ี 4 ซึ่ง

จัดโดยสถาบันวิจยัดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นางสาวรัมภา ศรีบางพล ี

13 6 ธันวาคม 2560 ฝกอบรมหลักสตูร Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธเพ่ือคนหา Strategic Insight นายชญพันธุ พุมสงวน 

14 12 ธันวาคม 2560 การศึกษาดูงาน "โรงเรียนอัจฉริยะ" Smart Farm เกษตรยคุ 4.0 - นางสาวเขมวดี พงศานนท 

- นายพนมยงค แกวประชุม 

- นายบุญวิทย รัตนทิพยาภรณ 

- นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ 

- นางสาวสริิพร ศิรริัตตนพันธุ  

- นางสาวขวัญชนก ศรัทธาสุข - 

นางสาวภัณฑิลา อุดร 

15 12 ธันวาคม 2560 ฝกอบรมหลักสตูรเทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังเพ่ือการวางแผนกําลังคน นาง สุวิมล พีรทรัพย 

16 10 มกราคม - 23 

มิถุนายน 2561 

ฝกอบรมหลักสตูร นักบรหิารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนท่ี 5 นายสกรณ ชุณหะโสภณ 

17 31 มกราคม - 2 

กุมภาพันธ 2561 

อบรมหลักสูตรเรงดวน "เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูองคการภาครัฐแบบ

ดิจิทัล" รุน 2 จัดโดย ก.พ.ร. 

นายศิลปเวท คนธิคาม ี

18 31/1-2/2/2561 

 

7-9/2/2561 

 

21-23/2/2561 

 

7-9/3/2561 

 

21-23/3/2561 

อบรมหลักสูตร "เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูองคการภาครัฐแบบดิจทัิล" จัดโดย 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

- นางสาวปลืม้ฤดี ชาติวันชัย 

- นางสาวเสาวลักษณ ทองทา 

- นางสาวละมัย สุวนิชกุลชัย 

- นางกาญจนา ทองอยู 

- นางสินีนาฎ ทาบึงกาฬ  

- นายพีรพัฒน ผิวผา - นายถนิม 

ทิพยผอง 

- นาวสาวรัฐานันท พันทวีศักดิ์ 

- นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัต ิ

- นายภากร กุลศภุกร 

- นางศรีษุณี วงษตนานนท 

19 

15-16/01/2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสําหรับฑูตวิทยาศาสตร : เทคนิค

การใหขาวและการใหสมัภาษณ รุนท่ี 1 Science communication workshop นายจิรวัฒน ดําแกว 

20 

15-16/01/2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสําหรับฑูตวิทยาศาสตร : เทคนิค

การใหขาวและการใหสมัภาษณ รุนท่ี 1 Science communication workshop นางทวินันท แสงขัติยะ 

21 

14/2/2561 อบรมเรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy 

- นางสาวพจนา ดอกตาลยงค 

- นางสาวเสาวลักษณ บัวอิน 

- นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต 

22 

22-23/1/2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารวิทยาศาสตรสาํหรับฑตูวิทยาศาสตร : เทคนิค

การสื่อสารและการใหสัมภาษณ" ณ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือมาตรฐาน นางศุภรา บาคาวอส 



 
ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

23 14-16 มีนาคม 2561 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาชาตไิทยอยาง

ยั่งยืน ประจําป 2561 รุนท่ี 3 

นายปรีดา พัชรมณีปกรณ 

24 20/4/2561 อบรมหลักสูตรการสื่อสารเพ่ือเจรจาตอรองและโนมนาวใจในการทํางาน จัด

โดยบริษัท Prople Synergy จํากัด 

นางสาวมาเรียม งามขํา 

25 27/4/2561 อบรมหลักสูตรเทคนิคการใช Infographic สําหรับการทํางานในยุค 4.0 จัด

โดยบริษัทฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

นางบุษฎี พุกกะเวส 

26 19-20/4/2561 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การบริหารปกครองของภูมภิาค รัฐ ชุมชน 

ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค Thailand 4.0 

- นางสาวธนัชญา ฮงทอง 

- นางเชาวรัตน ทวีวิวัฒนสกุล" 

27 26/4/2561 อบรมหลักสูตรเรื่องงายๆ สไตลงบการเงิน - นางสาววราภรณ ทาหาญ 

- นางสรัญรส คงแกว" 

28 17-18/05/2561 อบรมหลักสูตร "การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารโดยใชหลักการ 7 

Plus Habits" จัดโดยสถาบันเสรมิศึกษาและทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล 

29 16/5/2561 อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management) นางสาวฐิติพร พรสุขรัตนกุล 

30 25/5/2561 ฝกอบรมหลักสตูรการคิดเชิงระบบในการทํางาน นางสาววราภรณ เรืองสวาง 

31 31/5/2561 ฝกอบรมหลักสตูร ทักษะการนําเสนอ สูความสําเร็จในการทํางาน นางรัตนา ไชยดวงศร ี

32 2-4/05/2561 สังเกตการณการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรข้ันตน ประจําป 

2561 จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

นางสาวกมลนารี ลายคราม 

33 21-23/05/2561 ประชุมวิชาการฟสิกสระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 13 ประจําป 2561 นายปรีดา พัชรมณีปกรณ 

34 2-4/05/2561 สังเกตการณอบรมครเูชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตร ประจาํป 2561 (ครั้งท่ี 

5) 

นางสาวกฤษลดา ชูสินคณุาวุฒิ 

35 6-8/6/2561 ฝกอบรมหลักสตูรการบริหารโครงการ รุนท่ี 68 สถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

นางสาวอรสา ชูสกุล 

36 26-27/06/2561 อบรมหลักสูตรการพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย - นางสาวสุพัตรา ทองคํา 

- นางสาวพวงเพชร ศรีมาน" 

37 22/6/2561 ฝกอบรม หลักสตูร “How to Success In Knowledge Management” - นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

- นางสาวพรหทัย สืบสุทธา" 

38 21-22/07/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Content Marketing ("ศาสตร" และ "ศิลป" 

ของการสรางคอนเทนตและกลยุทธการใชคอนเทนต) 

- นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต  

- นางศุภรา บาคาวอส 

39 11-13/07/2561 รวมงานประชุมวิชาการ The International Education Conference ครั้งท่ี 

3 

นางสาวลลิดา อํ่าบัว 

40 7/20/2561 ฝกอบรมหลักสตูรการบริหารโครงการสูความสําเร็จขององคกร - นางขาวขวัญ จันทรางศุ 

- นางสาววันวิสาข พลายสุขแสง 

41 25-26/08/2561 การฝกอบรมเรื่องแนวทางการบันทึกขอมูลในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-

GP) ภายใต พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

นางณัฏฐา แจมใส 

42 19-20/09/2561 ฝกอบรมหลักสตูร การสราง Infographic อยางมืออาชีพ - นางสาวอัมริสา จันทนะศิร ิ



 
ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

- นายรณชัย ปานะโปย 

- นางสาวปฐมาภรณ อวชัย 

- นางสาวจันทรนภา อุตตะมะ 

- นางสาวภิญญดา กลับแกว 

- นายพัฒนชัย รวิวรรณ 

43 29/06-

01/07/2561 

เขารวมสังเกตการณการประชุมวิชาการดาราศาสตรแหงประเทศไทย (สําหรับ

เยาวชน) ครั้งท่ี 5 

นางสาวกัญญจติ จันเสนา 

44 24-26/07/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีเพ่ือผลติสื่อทางการศึกษา : การผลิตสื่อ

สิ่งพิมพดิจิทัลดวย Adobe 

- นางสาวปาณิก เวียงชัย 

- นางสาวภัณฑลิา อุดร 

- นางสาวกัญญจิต จันเสนา 

45 10-12/09/2561 อบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร รุนท่ี 3 นายสามารถ คงทวีเลิศ 

46 17-18 กรกฎาคม 

2561 

เขารวมงานสมัมนา THAILAND HR FORUM 2018 - นางสาวณัฎฐิณี  ทองเรือง 

- นางสาวกุมาริชาติ  ศรโีสม 

- นายชญพันธุ พุมสงวน             

- นางสาวพรหทัย  สืบสุทธา 

- นายพัทนดนัย จินตนครไชยศร ี

- นางสาวบุญญรตัน นภาคณา

ภรณ 

 

 ไตรมาส 1 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 15 ครั้ง 50 คน 

 ไตรมาส 2 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 13 ครั้ง 20 คน 

 ไตรมาส 3 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 14 ครั้ง 20 คน 

 ไตรมาส 4 มีการสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก    9 ครั้ง 23 คน 

ไตรมาส 1- 4 มีการสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก กวา 51 ครั้ง รวมจํานวน 111  คน 

 

4.7 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ท่ี ระยะเวลา  หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

1 9 เมษายน 2561 กิจกรรม IPST SMT Sharing Forum 2018 การนําเสนองานวิจัยระดับปรญิญาเอก 35 

 

 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ในไตรมาส 1 – 2 และ 

4 ไมมีการจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร โดยไตรมาส 3 นั้นมีการฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน 

จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร จํานวน 1 ครั้ง รวมจํานวน 35 คน 

 

 

 

 



 
       4.8 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP 

ท่ี ระยะเวลา  

 

หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม 

(คน) 

1 วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน และ 

2 ธันวาคม 2560  

หลักสตูร Introduction to STEM Education best practices and lesson 

design รุนท่ี 1 

4 

2 วันท่ี 1-4 พฤษภาคม 2561  หลักสตูร Mentoring and Coaching Preservice Teachers: How to Help 

Preservice Teachers Grow! 

3 

3 วันท่ี 8-11 พฤษภาคม 

2561  

หลักสตูร Laboratory Instruction: How to Enhance Science Teaching with 

Science Laboratories 

33 

4 วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 การสรางความรับรูและทําความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 37 

 

 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP   

  ไตรมาส 1 มีการจัดการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 4 คน  

  ไตรมาส 2 ไมมีการจัด  

  ไตรมาส 3 นั้นมีการอบรม จํานวน 3 ครั้ง รวมจํานวน 73 คน 

  ไตรมาส 4 ไมมีการจัด 

 ไตรมาส 1 – 4 มีการฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP  จํานวน 4 ครั้ง รวม

จํานวน  77 คน 
 

 

 

1. การพัฒนาเสริมอ่ืนๆ 

  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจบุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาโดยยึดสมรรถนะ

ดานตางๆเปนหลักแลว ยังจัดใหมีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ โดยเปนการพัฒนาเพ่ือจรรโลงจิตใจ พัฒนาเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาท่ีชวยสรางความสัมพันธในการทํางานอันดีระหวางกัน 

ประกอบดวย 

กิจกรรมการพัฒนาเสริม จํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 9 ครั้ง 

- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ฯ วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 3 ราย 

- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ฯ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 8 ราย 

- ศึกษาดูงานนิทรรศการ “พระเมรุมาศ” ในวันจันทรท่ี 20 พฤศจิกายน 2560  ณ มณฑลพิธีทอง

สนามหลวง กรุงเทพฯ จํานวน 43 คน 

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน” วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

จํานวน 27 คน 

(นับซํ้า) 

3 

 

8 

 

43 

 

27 

 



 
กิจกรรมการพัฒนาเสริม จํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ฯ วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จํานวน 9 ราย 

- กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบําบัดโรค ออฟฟศ ซินโดรม” ในวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท. โดยเชิญศูนย

สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซซิม ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางดานการบําบัด และแนะนําการดูแลรักษาโรค

ออฟฟศ ซินโดรม 

- การศึกษาดูงาน “ศูนยการเรียนรูปาในกรุง” ในวันศุกรท่ี 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 

น. ณ ศูนยเรียนรูปาในกรุง โดยสถาบันปลูกปา และระบบนิเวศ ปตท. 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  เจาอยูหัว มหาวิชราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร วันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

- กิจกรรรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน" (Basic Life Support) ในวันจันทรท่ี 

23 กรกฎาคม 2561 จํานวน 42 คน 

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม” ในวันพุธท่ี 

29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. จํานวน 42 คน 

9 
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33 
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5 

 

42 

 

42 

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุนท่ี 7 สสวท. รุนท่ี 2 23 

สัมมนาบุคลากรประจําป 2561 306 

 

 การพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆนั้น  

  ไตรมาส 1 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 6 ครั้ง รวมจํานวน 113 คน  

  ไตรมาส 2 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 5 ครั้ง รวมจํานวน 99 คน  

  ไตรมาส 3 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 2 ครั้ง  รวมจํานวน 13 คน   

 ไตรมาส 4 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 5  ครั้ง  รวมจํานวน  401  คน  

ซ่ึงในไตรมาส 1- 4  มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ รวมท้ังหมด  18 ครั้ง รวมจํานวน  626 คน 



5.งานริเร่ิมและพฒันานวัตกรรมการทํางาน    

 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงาน ตลอด

ระยะเวลาของตั้งแตปงบประมาณ 2561 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดนําเทคโนโลยีตางนํามาใชใน

การทํางานเพ่ือชวยในเรื่องของกระบวนการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและแปลกใหม (ระบบการ

ลงทะเบียน) อีกท้ังมี Website: hrod.ipst.ac.th เปนชองทางในการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกขององคการ

เพ่ือให สสวท. เปนท่ีรูจักจากภายอีกท้ังเพ่ือชวยใหพนักงานภายในองคการ สามารถทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนแก

ตนเอง ท้ังในเรื่อง สวัสดิการ สิทธิตางๆท่ีจะไดรับ เปนตน 

5.1 งานประชาสัมพันธภายใน 

1. แนะนําพนักงานใหมประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 52 คน 

 

 



2. โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2561

    
 

    

 
 



5.1 งานประชาสัมพันธภายนอก 

ผานชองทาง Facebook และ เว็บไซต http://recruit.ipst.ac.th/  

1. ประกาศรับสมัครพนักงานผูพิการตําแหนงนักวิชาการ/เจาหนาท่ี จํานวน 3 อัตรา  

2. ประกาศรับสมัครเจาหนาท่ีสังกัดสํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 1 อัตรา 

 

     
 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

http://recruit.ipst.ac.th/


5.3 การสื่อสารและใหขอมูลตางๆ กับพนักงานผานชองทางตางๆ ดังนี ้

LINE@ HROD IPST 

 
 

เปดตัว Website ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 
 

 

 



 

คลิปวิดีโอแนะนําขอมูลและการใชงานเว็บไซตฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 
 

 

 Facebook HR IPST แจงขอมูลขาวสารกิจกรรม และความรูอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนแกพนักงาน 

 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=78d2YL2k4JE


5.4 งานริเร่ิมและพัฒนา 

1. ปรับปรุงขอมูลภายในเว็บไซตฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร http://hrod.ipst.ac.th/ ใหเปน

ปจจุบันอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมชองทางการคนหา และเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน  

ขอมูลการใชงานเว็บไซต 

 

 

                                    

 

 

• เนื้อหาท่ีมีการเขาใชงานมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 มี 5 ลําดับ ดังนี้  

1. สัมมนาบุคลากร สสวท. ประจําป 2561 

2. สวัสดิการประโยชนตอบแทน 

3. แนะนําพนักงาน 

4. ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / แนวปฏิบัติ 

5. เงินชวยเหลือพนักงาน 

• ชองทางการเขาใชงานเว็บไซตมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ชมเวบ็ไซต ์2,658 คร ัง้ ดูเน้ือหาในหนา้ต่างๆ 4,784 ครัง้ 

 http://hrod.ipst.ac.th/

จากการแปะลงิค ์
เวบ็ไซตต์าม FB / Web 

พมิพช่ื์อเวบ็ไซต ์

หรอืบุค๊มารค์ 789 ผูใ้ช ้

547 ผูใ้ช ้
จากการ  

Search google 

28 ผูใ้ช ้

http://hrod.ipst.ac.th/


2. ระบบลงทะเบียนสัมมนาบุคลากรผาน QR Code 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดนําระบบการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมสัมมนา

บุคลากรประจําป 2561 ดวยการสแกน QR Code จากบัตรพนักงานเพ่ือลงทะเบียนผานอุปกรณ ดังนี้ 1. 

คอมพิวเตอรโนคบุค 2. แท็บเล็ต 3. สมารทโฟน โดยเปนการนําเทคโนโลยีเขามาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบริการจากเดิมใชการลงทะเบียนดวยการลงลายมือชื่อท่ีใบรายชื่อ แตเนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยี

สามารถชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และทําใหเกิดความรวดเร็ว จึงไดมีแนวคิดในการนําระบบ

ลงทะเบียนดวยการสแกน QR Code มาใชงาน เพ่ือลดเวลาในการตอแถวลงทะเบียน และสามารถ

ตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรมไดแบบทันที  

 ระบบลงทะเบียนผาน QR Code สามารถเขาใชงานไดท่ี https://mis-

checkin.ipst.ac.th/IPST.Event/login โดยเจาหนาท่ีในฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรเปน

ผูดูแลระบบการใหบริการ โดยมีข้ันตอนการลงทะเบียนผาน QR Code ดังนี้ 

 

 

https://mis-checkin.ipst.ac.th/IPST.Event/login
https://mis-checkin.ipst.ac.th/IPST.Event/login


5.5 การใชงานระบบ E-HR ปงบประมาณ 2561 

 ระบบ e – HR ณ ปจจุบันมีความเสถียรเพ่ิมมากข้ึน มีการติดตามในหัวขอท่ีเปนปญหาอยางตอเนื่อง หรือ

พนักงานเกิดความไมเขาใจ เชน การเบิกจายคารักษาพยาบาล การมอบหมาย/การขอไปราชการ ระบบลงเวลา 

เปนตน ท้ังนี้ในชวงท่ีผานมาไดมีการประชุมระดมความคิดเพ่ือรวบรวมปญหาการใชงานท่ีผานมา และระบบงานท่ี

ตองการพัฒนาเพ่ิมเติม และตรวจสอบปญหาการใชงานและประสานกับบริษัทในการแกไขปญหา (ขอมูลสรุป

แบบสอบถามเก่ียวกับระบบ e-HR อยูในรายงานไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2561) 

 

 



6.งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 
 

    6.1 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 
  ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพ

ขององคกรและผลงานของพนักงาน ดวยตระหนักถึงความสําคัญนี้ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจึงได

ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความผูกพันโดยผานรูปแบบการจัดท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพนักงาน

แตละกลุม แตละชวงวัย โดยในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) มีกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” 

 กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือใหบุคลากร สสวท. มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

ในบรรยากาศท่ีเปนกันเองผานกิจกรรมตลาดนัดความสุข กิจกรรมตางๆ ประกอบดวย เวทีรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู โดยในปงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมดังกลาวท้ังหมด 4 ครั้ง ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม วันเวลา จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งท่ี 2 วันศุกร 10 พฤศจิกายน 2560 210 

2 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งท่ี 3 วันศุกร 19 มกราคม 2561 165 

3 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งท่ี 4 วันศุกร 16 มีนาคม 2561 174 

4 กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งท่ี 5 วันศุกร 20 กรกฎาคม 2561 137 

รวม 686 

  

 

 
 

 กิจกรรมประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 



ประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ตามหนวยงาน สาขา 

ฝาย "นองเต็มใจ" ชวนแอดไลน HROD รับขอมูลขาวสารพรอมท้ังสอบถามปญหาตางๆ และเชิญชวนไปตรวจ

สุขภาพประจําป 2561  วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561  มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 161 คน 

 

 
 

 กิจกรรม  “one day trip บางแสน ศรีราชา พัทยา  ชลบุรี” 

 กิจกรรม “ONE DAY TRIP บางแสน ศรีราชา พัทยา ชลบุรี” ในวันเสารท่ี 19 พฤษภาคม 2561  

เวลา 07.30 – 18.30 น. จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ ไดแก 

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล , กิจกรรมสัมพันธ ONE DAY TRIP ณ หาดบางแสน , ทําบุญไหวพระ “ศาล

เจาหนาจาไทจื้อ” , พิพิธภัณฑ SPACE INSPIRIUM และวัดญาณสังวราราม 

กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกจากจะไดรับความรูเรื่องวิทยาศาสตรและประวัติศาสตรแลว 

ยังสงเสริมใหเกิดความผูกพันของบุคลากร สสวท. ผานการทํากิจกรรมรวมกัน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน 

 
 

 

 

 กิจกรรมเสริมสรางความผูกพันบนรถบัส 8 คัน งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561 



 กิจกรรมนี้มีการเลนเกมส ตอบคําถาม เก่ียวของกับสถานท่ีดูงาน และการสัมมนา การแนะนําตัวของ

พนักงานใหมบนรถบัสท้ัง 8 คัน ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2561  มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน  285 คน 

 

 
 

 

 แบบสํารวจระดับความสุข (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. 2561 

 สํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม มีการตอบแบบสํารวจ จํานวน 184 คน 

 
 

 

 

 

 

 กิจกรรม ปริศนาฟาแลบ ADVANCE งานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561 



 วันท่ี 3 - 5 กันยายน 2561  จํานวน  62 คน เพ่ือตอบคําถามเก่ียวการสถานท่ีศึกษาดูงาน เนื้อหา 

ผูบรรยาย/วิทยากรการสัมมนาบุคลากร 2561 และคําถามอ่ืนๆ  เพ่ือใหพนักงานไดมีสวนรวม เขาถึงเนื้อหา

การสัมมนา และรวมพูดคุยเก่ียวกับคําถามคําตอบ ผานกิจกรรมดังกลาว 

 

 
 

6.2 พัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ PMQA 

 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการองคกร (PMQA และ Quality Awareness) เปนเครื่องมือ

ท่ีนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานในองคกรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน สสวท.ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพดังกลาว จึงกําหนดนโยบายใหนําหลักการของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management  Quality Award : PMQA) มาใชใหเกิดระบบข้ึนใน

องคกร เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาตอบสนองเปาหมายอยางม่ันคงและยั่งยืน รวมท้ังยังเปนการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดของ สสวท. 

 ในปงบประมาณ 2561  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการวิเคราะห หมวด 

1 การนําองคกร และหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร  โดยไดจัดประชุมคณะทํางานฯ หมวด 1 เม่ือวันท่ี 18 

กันยายน 2561 และคณะทํางานฯ หมวด 5 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ซ่ึงจะไดนําผลการวิเคราะหเสนอ 

สสวท. เพ่ือใชในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพตอไป 

6.3 สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม CSR 



 งานพัฒนาองคกรเปนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท่ีจะมีผลตอความกาวหนาขององคกร 

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility: CSR ) สรางจิตสํานึกท่ีดีตลอดจนชวย

ใหเกิดความสัมพันธอันดีของบุคลากรดวยตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญดังกลาว 

 กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม “สสวท. สานฝน ปนน้ําใจ จากพ่ีสูนอง ปที่ 2”   

 - เดินทางสํารวจสถานท่ีเพ่ือประสานขอมูลกับทางโรงเรียนวันท่ี 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน

บานเขานกยูง อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

 

 - วันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบานเขานกยูง ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ผูเขารวม

กิจกรรม ผูบริหารและบุคลากรของ สสวท. จํานวน 30 คน ผูบริหารทองถ่ิน ผูอํานวยการ ครู นักเรียน และ

ผูปกครอง จํานวน 150 คน 

 

 

 

 

 กิจกรรมสงกรานต ประจําป 2561 ในหัวขอ “วันนี้เปนวันสงกรานต” วันพุธท่ี 11 เมษายน 2561 



  
 

 กิจกรรม มุทิตาจิต “ดวยรักและผูกพัน”  

  ใหผูอํานวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561 

 
 

 กิจกรรม “จันทรสําราญ การกุศล” 

 วันจันทรท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงคฝงหองสะเต็ม 

เปนการจัดใหหนวยงานตางๆ ภายใน สสวท. มาเปดรานขายของ หรือทํากิจกรรม เพ่ือระดมเงินสําหรับนําไป

มอบใหแกโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาอยูหัว  



 เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ กิจกรรม Big 

Cleaning หัวขอ “บานเรา นามอง” จัดวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ปลูกตนไมประจํารัชกาลท่ี ๑๐ (ตนรวงผึ้ง) 

และปลูกบัวสีเหลือง 

 

 

    

 

 กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระพนักงานเกษียณอายุ ประจําป 2561  

ในวันพุธที่ 26 กันยายน  2561เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 

อาคาร 15 ป สสวท. มีผูบริหาร และพนักงาน เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 



 การจัดการความรู หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูซ่ึง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ 

เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 ในระยะเวลาปงบประมาณ 2561 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจะดําเนินการจัดการความรู 

โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนของงานประจํา และสวนของงานเชิงกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนของงานประจํา มีการปฏิบัติงานโดยทําการรวบรวม เผยแพร ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

ตามท่ีไดรับมาจากหนวยงาน สาขา ฝาย โดยมีกิจกรรมตางๆ ท่ีทําในแตละเดือน ดังนี้ 

1. การจัดแผนประจําป 2561 -2563 การจัดการความรูของ สสวท. 

2. การปรับปรุงหนา KM  / upload แบบฟอรม /แนะนําพนักงานใหม / ประชาสัมพันธกิจกรรม /

ระบบ E-HR ในหนา KM / ขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เชน วันหยุด

ประจําป  แนวปฏิบัติ ระเบียบ รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนตน รวมถึงความรูบนระบบ KM 

Intranet ใหทันสมัยอยูเสมอ 

3. รวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สวนของงานเชิงกลยุทธ ในปงบประมาณ 2561 - 2563 จะมีจัดกิจกรรม IPST GURU Sharing โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนการแบงปนความรูเพ่ือพัฒนางาน หนวยงาน ตลอดจนองคกร 

2. เพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญฉบับสมบูรณ ท่ีสามารถเผยแพรแกหนวยงานภายนอกและ

ภายในสถาบัน  สงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญสูบุคลากร สสวท. อันนําไปจัดเก็บเปนขอมูล

ท่ีสามารถสืบคนและพัฒนาตอยอดไดจากรุนสูรุน 

3. สงเสริมใหบุคลากรคนหาความเชี่ยวชาญของตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญตามกลุมงาน

สาขา  และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหนวยงานและองคกรตอไป 

กิจกรรม IPST GURU Sharing  

 กิจกรรม IPST GURU Sharing จัดข้ึนเพ่ือใหพนักงานไดทราบถึงวิธีการและข้ันตอนจาก 

พนักงานภายในองคกร ท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนท่ียอมรับท้ังจากภายในและภายนอก มาเลาวิธีการหรือ

เทคนิคท่ีใชในการทํางาน วาทําอยางไรถึงเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเปนท่ียอมรับจากคนภายในองคกร

และภายนอก ท้ังนี้ไมจําเปนท่ีจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการทํางานเพียงอยางเดียวและหมายรวมถึง ทักษะ

ตางๆ ความรู และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนท่ีจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดกิจกรรม IPST GURU 

Sharing ข้ึนจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม วันเวลา จํานวนผูเขารวม (คน) 

1 กิจกรรม IPST  GURU Sharing ครั้งท่ี 1 วันศุกร 19 มกราคม 2561 64 



ท่ี กิจกรรม วันเวลา จํานวนผูเขารวม (คน) 

เสวนา “IPST Guru Sharing : IPST 4.0” ผูชวยผูอํานวยการ 

ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 

2 กิจกรรม IPST  GURU Sharing ครั้งท่ี 2 

เสวนาในหัวขอ IPST Guru Sharing No.2 : “Teachers 

Change lives” ผูชวยผูอํานวยการ ดร. กุศลิน มุสิกุล 

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 39 

3 กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing ครั้งท่ี 3 : ส่ือเรียน

ยุคใหม สสวท.” กลุมผูชํานาญและนักวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

การปรับปรุงหลักสูตร หนังสือเรียน จากสาขาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

วันอังคาร 22 พฤษภาคม 2561 54 

รวม 157 

 

กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing : IPST 4.0” 

 

 

 

 

 

 

   

 กิจกรรมการเสวนาในหัวขอ IPST Guru Sharing No.2 “Teachers Change lives” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการเสวนา “IPST Guru Sharing ครั้งท่ี 3 : ส่ือเรียนยุคใหม สสวท.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (Basic life Support)” ในวัน

จันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป 

สสวท. โดยเชิญสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 

  

 

 

 

 

 

      

 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม” ในวันพุธท่ี 

29 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั ้น 3 อาคาร 15 ป สสวท. 

วิทยากรจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร   

ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 1 -4 (ต.ค. – ก.ย. 61) ประกอบดวย  9 รหัสกิจกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 61) ดังนี้ 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

คาใชจาย (บาท) รอยละ

คาใชจาย 

104080200 โ ค ร ง ก า ร ย อ ย  2  ก า ร พัฒ น า

ศักยภาพบุคลากรและความผูกพัน

ของบุคลากร สสวท. 

100% 19,227,500 18,955,361.93 98.58 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม

เปาหมายของระบบสมรรถนะของบุคลากร และ

เปาหมายตามนโยบาย 

100% 18,734,500 18,496,900.48 98.73% 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร สสวท. 

โดยกิจกรรมจิตอาสา 

100% 308,400 277,711.45 90.04% 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร 

สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

100% 184,600 180,750 97.91% 

รหัส

กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

คาใชจาย (บาท) รอยละ

คาใชจาย 

408110100 งบบุคลากร 100% 227,174,000 223,699,159.29 98.47 

กิจกรรมท่ี 1 เงินเดือนพนักงาน 100% 188,000,000 186,129,907.90 99.00 

กิจกรรมท่ี 2 คาจางลูกจางชั่วคราว 100% 1,248,000 783,360.00 62.76 

กิจกรรมท่ี 3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห 100% 20,700,000 20,313,761.40 98.12 

กิจกรรมท่ี 4 เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง 100% 11,994,000 11,547,749.70 96.27 

กิจกรรมท่ี 5 คาตอบแทนสําหรับผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน 100% 402,000 412,867.83 102.70 

กิจกรรมท่ี 6 คาชดเชย 100% 3,330,000 3,011,512.46 90.43 

กิจกรรมท่ี 7 คาชดเชย (ผูอํานวยการ) 100% 1,500,000 1,500,000 100 

7. ภาพรวมการปฏิบัติงานและงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 



 

รหัสกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408110300 การดําเนินงานของฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกร 

100% 32,723,160 29,644,036.67 90.59 

กิจกรรมท่ี 1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล / ตรวจ

สุขภาพ / สวัสดิการผูเกษียณ 

100% 10,000,000 8,879,169.77 88.79 

กิจกรรมท่ี 2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  100% 500,000 566,992.75 113.40 

กิจกรรมท่ี 3 คาตอบแทนบุคคลภายนอก 14% 18,000,000 17,389,024.15 96.61 

กิจกรรมท่ี 4 การดําเนินงานดานบุคลากร 100% 411,260 314,209.94 76.40 

กิจกรรมท่ี 5 การคัดเลือก สรรหา วาจาง 100% 395,000 291,435.99 73.78 

กิจกรรมท่ี 6 การดําเนินงานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 100% 155,500 152,982.00 98.25 

กิจกรรมท่ี 7 สวัสดิการอ่ืนๆ (นํ้าดืม่/ยาและเวชภณัฑหอง

พยาบาล) 

100% 120,000 115,979.96 96.64 

กิจกรรมท่ี 8 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. 100% 2,866,000 1,662,240.08 57.99  

กิจกรรมท่ี 9 การจัดงานวันสถาปนา 46 ป สสวท. 100% 275,400 272,002.03 98.76 

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

คาใชจาย (บาท) รอยละ

คาใชจาย 

รวมคาตอบแทนบุคลากรภายนอก 100% 23,700,000 21,534,759.97 96.42 

101013000 คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 1 100% 19,925,700.00 17,854,915.73 89.60 

101023000 คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 2 100% 369,100.00 368,727.84 99.89 

102043000 คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 4 100% 708,000.00 702,317.96 99.19 

103063000 คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 6 100% 1,120,000.00 1,082,891.04 96.68 

203073000 คาตอบแทนบุคลากรภายนอกโครงการหลัก 7 100% 1,577,200.00 1,525,907.4 96.74 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

509140600 เครื่องพิมพบัตรพนักงาน 100% 40,660.00 40,660.00 100 



ครั้งที่ เรื่อง/งาน วันเดือนป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย

1 การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที่ 1 อังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 09.30 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ปรับแกและทําความเขาใจ

2 ทุนการศึกษา รอบที่ 1 พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 09.30 น. จิรวดี นิรมล  พรหทัย รวบรวม จัดเก็บ File ขอมูลเบื้องตน แบงงาน

3 ทุนการศึกษา (จัดเก็บเอกสาร และเรียนรูงาน) เสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 10.00 น. จุฑามาส จิรวดี นิรมล  พรหทัย (จัดเก็บเอกสาร และเรียนรูงาน)

4 JD KPI และ PA รอบที่ 1 อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ทําความเขาใจและแบงงานกันชวยทํา

5 แผนการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย นําเสนอรางแผนการพัฒนา

6 การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที่ 2 พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ปรับแกและทําความเขาใจ

7 การจัดทําบัตรพนักงาน บัตรผูเกษียณ พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. จิรวดี พัทนดนัย พรหทัย กุมาริชาติ ฐิตาภา ชญพันธุ หารือเรื่องการจัดทําบัตรพนักงาน ผูเกษียณ

8 PMQA หมวด 1 รอบที่ 1 ศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. จิรวดี นิรมล ชญพันธุ ศึกษาและทําความเขาใจรวมกัน แบงงาน

9 JD KPI และ PA รอบที่ 2 จันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 1

10 แผนการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

11 ระบบ e-hr รอบที่ 1 อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

12 การบริหารจัดการความรู พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย แผนงานการจัดการความรูป 2561

13 ทุนการศึกษา รอบที่ 2 พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. จิรวดี นิรมล  พรหทัย ติดตามงานดานทุนการศึกษา

14 สวัสดิการ พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ ติดตามงานสวัสดิการ 

15 การปรับโครงสรางเงินเดือน รอบที่ 1 พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรทหัย ชญพันธุ นําเสนอแนวทาง ปรับแกไข

16 การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที่ 3 ศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต สรุปและแกไข

17 ระบบ e-hr รอบที่ 2 พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

18 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤศจิกายน ศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. ทุกคน

19 PMQA หมวด 1 รอบที่ 2 จันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล ชญพันธุ สรุปและเตรียมนําเสนอ ทอพ.

20 JD KPI และ PA รอบที่ 3 พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 2  

ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD พฤศจิกายน  2560

 

8.การประชุมเพื่อพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามและพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหทุกวันมีการประชุมหารือในประเด็นท่ีเปนงาน

สําคัญ เรงดวน หรืองานท่ีตองรับทราบและแกไขรวมกัน  เพ่ือใหสามารถติดตามงานไดอยางสมํ่าเสมอ และทํางานไดรวดเร็วข้ึน ตารางการประชุมปงบประมาณ 2561 

ตารางประชุม เดือน พฤศจิกายน 2560 



ครั้งที่ เรื่อง/งาน วันเดือนป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย

1 การปรับโครงสรางเงินเดือน รอบที่ 2 ศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรทหัย ชญพันธุ ปรับแกไขจากครั้งที่ 1 และนําเสนอ

2 การปรับปรุงระเบียบเลื่อนตําแหนง รอบที่ 4 พุธที่ 6 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต กุมาริชาติ สรุปเพื่อเตรียมนําเสนอ เตรียมจัดทําวิธีสื่อสาร

3 โครงการ Early Retirement ศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชญพันธุ พรหทัย ปรับแกจากประเด็นอนุบุคคล 

4 การปฏิบัติธรรม อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี  ฐิตาภา สิริมดี หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม

5 เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี  สุวิมล กุมาริชาติ ณัฏฐิณี หารือและขอเสนอในการจัดทําเว็บและ Clip

6 JD KPI และ PA รอบที่ 3 พฤหับสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ปรับแกจากงานที่ทํารอบที่ 3 เตรียมสรุป

8 ระบบ e-hr รอบที่ 3 ศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ สรุปการแกปญหา และการดําเนินการ

9 การบริหารจัดการความรู จันทรที่ 18 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย ความคืบหนาของงานการจัดการความรูป 2561

10 ทุนการศึกษา รอบที่ 3 อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล  พรหทัย ติดตามงานดานทุนการศึกษา

11 การพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 พุธที่ 20 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

12 โครงการ Early Retirement รอบที่ 2 พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชญพันธุ พรหทัย ปรับแกและขอมูลเพิ่มเติม

13 เตรียมการประชุมอนุบุคคล ศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี นิรมล   เตรียมและสรุปขอมูลการประชุมอนุบุคคล

14 สวัสดิการ จันทรที่ 25 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ ติดตามงานสวัสดิการ 

15 CSR จิตอาสา อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 08.00 น. จิรวดี  ฐิตาภา สิริมดี พัทนดนัย สุวิมล ณัฏฐิณี เตรียมงานจิตอาสา

16 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤศจิกายน ศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 08.00 น. ทุกคน (อาจมีการปรับเปลี่ยนวันประชุม เพื่อความเหมาะสม)

ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD ธันวาคม 2560

 ตารางประชุม เดือนธันวาคม  2560 

 

 

 



ตารางประชุม เดือน มกราคม 2561 

 

 



ตารางประชุม เดือน กุมภาพันธ 2561 

 
 

 

 



ครั้งที่ เรื่อง/งาน วันเดือนป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย

1 การจัดทํา FAQ และ Q&A จันทรที่ 5 มีนาคม 2561 08.00 น. ทุกคน หารือและมอบหมายใหทุกคนไปจัดทําFAQ และ Q&A ในงานของตนเอง

2 Homeroom อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 08.30 น. ทุกคน เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

3 การปรับปรุงและการใชแบบฟอรมของฝาย อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 13.00 น. จิรวดี สุวิมล ฐิตาภา สิริมดี พัทนดนัย อัญทิวา สํารวจแบบฟอรมของฝายฯ ยกเลิกที่ไมใช ปรับปรุงเปนใชระบบ e-HR

4 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคลและเอกสารสงมอบงาน พุธที่ 7 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ พรหทัย จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสารสงมอบงานผูอํานวยการ

5 Homeroom พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 13.30 น ทุกคน เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

6 การรับสมัครงาน พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2562 14.00 น จิรวดี สุวิมล พรหทัย กุมาริชาติ พัทนดนัย การเปดรับสมัครงานตามอัตราที่ไดรับจัดสรร 

7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความผูกพัน ศุกรที่ 9 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี พัทนดนัย แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางการพัฒนา แผนและการดําเนินงานความผูกพัน และคุณณัฏฐิณีเตรียมนําเสนอในวันที่ 19 มีค.

8 ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File) ศุกรที่ 9 มีนาคม 2561 13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล กุมาริชาติ ชญพันธุ อัญทิวา หารือและมอบหมายการรวบรวมระเบียบขอบังคับ

9 เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip จันทรที่ 12 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี กุมาริชาติ ณัฏฐิณี ชญพันธุ นําเสนอขอมูลที่จะโชวบนเว็บ (สมบูรณ 70%) และคุณกุมาริชาติและคุณชญพันธุเตรียมการนําเสนอในวันที่ 27 มีนาคม

10 การสงมอบงานและที่เกี่ยวของใหผอ.คนใหม จันทรที่ 12 มีนาคม 2561 13.00 น. ทุกคน การจัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวของกับผอ.คนใหม  (มอบงานความรับผิดชอบ)

11 ติดตามเรื่องการจัดทํา FAQ และ Q&A อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 08.00 น. ทุกคน (มอบสุวิมลเปนประธานการประชุม ) FAQ และ Q&A ทุกงาน สามารถนําขึ้นบนเว็บไป

12 ติดตามการใชระบบ eHR พุธที่ 14 มีนาคม 2561 08.00 น. ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ พรหทัย (มอบชนิกานตเปนประธานประชุม) ติดตามการใชระบบ eHR การจัดทําแบบสํารวจ การสรุปขอมูลการใช'งาน และคุณสิริมดีเตรียมการนําเสนอในวันที่ 19 มีค.

13 Homeroom พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 08.00 น ทุกคน (มอบฐิตาภาเปนประธานการประชุม ) เลาความคืบหนาของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนมีนาคม ทุกคน (สุวิมลจดรายงานการประชุม) ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2   

1.การนําเสนอประเด็นการสรางความผูกพัน คุณณัฏฐิณีนําเสนอ การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

2.การนําเสนอประเด็น e-HR คุณสิริมดีนําเสนอ การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

15 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล อังคารที่ 20 มีนาคม 2561 13.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ พรหทัย จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสาร

16 การบริหารจัดการความรู พุธที่ 21 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย ความคืบหนาของงานการจัดการความรูป 2561 และคุณพัทนดนัยเตรียมการนําเสนอในวันที่ 27 มีนาคม 

17 การรประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนง จันทรที่ 26 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี สุวิมล กุมาริชาติ ชญพันธุ การจัดการประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงบนระบบ e-HR

18 1.การนําเสนอประเด็นการจัดการความรู คุณพันทดนัยนําเสนอ   (ทุกคนเขาฟง) การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

2.การนําเสนอประเด็น Website ฝาย คุณกุมาริชาติ และคุณชญพันธุ นําเสนอ (ทุกคนเขาฟง) การนําเสนอความคืบหนาของงานใหสมาชิกรับฟง

19 การเตรียมงานจิตอาสา พุธที่ 28 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน

20 การเตรียมงาน IPST Forum พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08.00 น. จิรวดี ณัฏฺณี ชญพันธุ พัทนดนัย ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน

21 JD KPI และ PA ศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 13.00 น. จิรวดี สุวิมล ชนิกานต พรหทัย การจัดทําJD KPI และ PA 

4.สงมอบงานและการจัดเตรียมสิ่งตางๆสําหรับผอ.คนใหม

5.การยกเลิกแบบฟอรมที่ไมใช

6.แบบสอบถาม e-HR และการสรุปความคืบหนาของการดําเนินการ

ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD มีนาคม 2561

งานที่ตองใหสําเร็จในเดือนมีนาคม 2561 

1. FAQ Q&A และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

2. Website ฝาย

3.รายงานผลงานไตรมาส 2

จันทรที่ 19 มีนาคม 2561 08.00 น.14

อังคารที่ 27 มีนาคม 2561 13.30 น.

ตารางประชุม เดือน มีนาคม 2561 

 

 



ตารางประชุม เดือน พฤษภาคม 2561 

 
 

 

 

ที่ เรื่อง/งาน วันเดือนป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย

1 ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File) อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล อัญทิวา หารือและมอบหมายการรวบรวมระเบียบขอบังคับ  กําหนดแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนพค. 2561

2 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 13.30 น. จิรวดี นิรมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ พัทนดนัย หารือการจัดทําแผนฯรวมกับผูชวยสกรณฯ

3 ประชุมฝายทรัพยากรบุคคล เดือนพฤษภาคม พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 08.30 น. ทุกคน (ชนิกานตจดรายงาน) ติดตามงาน FAQ  และ Q&A ทุกงาน เพื่อนําขึ้นเว็บ /งาน HR ที่จะใช IT มาSuppoet /

4 ติดตามการใชระบบ eHR ศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2561 13.30 น จิรวดี ชนิกานต สิริมดี กุมาริชาติ ติดตามการใชระบบ eHR การจัดทําแบบสํารวจ การสรุปขอมูลการใช'งาน  

5 ติดตามเรื่องงานสวัสดิการ จันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 08.30 น จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา ชญพันธุ ติดตามเรื่องสวัสดิการ

6 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด จันทรที่ 7 พฤษภาคม 2562 13.30 น จิรวดี นิรมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ พัทนดนัย ติดตามการจัดทําแผนฯ

7 ติดตามเรื่องการรับสมัครงาน อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2560 08.30 น จิรวดี สุวิมล พรหทัย พัทนดนัย ติดตามเรื่องการรับสมัครงาน

8 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 13.30 น จิรวดี นิรมล บุญญรัตน อัญทิวา จัดเตรียมวาระการประชุมอนุบุคคลที่เกี่ยวของ และการเตรียมเอกสาร

9 เว็บไซด HR / การจัดทํา Clip พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 13.30 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ นําเสนอขอมูลที่จะโชวบนเว็บ (สมบูรณ 80%) การจัดทํา Cilp และการเปดตัวเว็บ

10 ติดตามงาน KM พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 256113.30 น. จิรวดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ พัทนดนัย ติดตามความคืบหนาเรื่อง KM

11 การเตรียมงานจิตอาสา ศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561 08.30 น. จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย ติดตามความคืบหนาดานจิตอาสา

12 ติดตามงานรายบุคคล งานนวัตกรรมและงาน R2R 15-16 พฤษภาคม 2561

13 ติดตามงาน PMQA ศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561 08.30 น. จิรวดี นิรมล ชญพันธุ ติดตามและดําเนินการเรื่อง PMQA

14 ระเบียบขอบังคับ (รวบรวม จัด File) จันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561 13.30 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สุวิมล อัญทิวา ติดตามการรวบรวมระเบียบขอบังคับ  

15 JD KPI และ PA อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 08.30 น. จิรวดี สุวิมล ชนิกานต การจัดทําJD KPI และ PA 

16 ติดตามความกาวหนาของงาน eHR พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 08.30 น. จิรวดี ชนิกานต  สิริมดี ติดตามความกาวหนาของการใชระบบ eHR  

17 ติดตามเรื่องพัสดุและครุภัณฑของฝาย พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 256108.30 น. จิรวดี กุมาริชาติ อัญทิวา ติดตามเรื่องพัสดุและครุภัณฑของฝายฯ

18 การสอนงานการเขียนหนังสือราชการของฝายฯ ศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2562 08.30 น. ทุกคน มอบคุณนิรมลเปนผูสอน

19 จัดเตรียมขอมูลการประชุมอนุบุคคล จันทรที่ 28 พฤษภาคม 2561 13.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต ชญพันธุ อัญทิวา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ

ติดตามความคืบหนาของงาน โดยคุยรายบุคคล

งานที่ตองใหสําเร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 

1. FAQ Q&A และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

2. Website ฝาย

3. การติดตามและสอบถามพนง.ในระบบ her

4. ระเบียบขอบังคับดาน HR ที่ครบถวนเปนรุปเลมและบนระบ

5. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบกาวกระโดด

ตารางการประชุมเพื่อหารือและพัฒนางาน HROD พฤษภาคม 2561



ตารางประชุม เดือน กรกฎาคม 2561  

ตารางประชุมเพ่ือหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กรกฎาคม 2561 

ที่ เร่ือง/งาน ว/ด/ป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย 

1 ประชุมคณะทํางานกิจกรรมสัมมนา 05/07/2018 10.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ อัญทิวา หารือเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะข้ึนในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561 

2 สัมมนาฝาย HROD โรงแรมอมารี สุขุมวิท 06/07/2018 08.30 น. ทุกคนฝาย HROD ทบทวนงานและจัดทําแผน HROD, ระบบ e-HR  

3 ประชุมการทําคูมือปฏิ บัติงานของฝาย 

HROD 

12/07/2018 13.00 น. บุญญรัตน นิรมล สิริมด ี จัดทําคูมือปฏิบัติงานในสวนงานของฝาย HROD 

4. ประชุมคณะทํางานกิจกรรมสัมมนา 13/07/2018 13.30 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ณัฏฐิณี กุมาริชาติ อัญทิวา หารือเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะข้ึนในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561 

5. ประชุมการลงทะเบียน สัมมนา ป 2561 23/07/2018 09.30 น. จิรวดี ชนิกานต ฐิตาภา กุมาริชาติ ชญพันธุ เปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียนเปนระบบอิเล็กทรอนิกส  

6. ประชุมคณะทํางานสัมมนา ป 2561 24/07/2018 09.30 น. ทุกคนฝาย HROD รับทราบหนาท่ีของแตละคนในงานสัมมนาบุคลากรประจําป 2561 

7. ประชุมคณะทํางานขอบังคับฯ 24/07/2018 13.30 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล บุญญรัตน สิริ

มดี 

หารือเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับ  

 

ตารางประชุม เดือน สิงหาคม 2561  

ตารางประชุมเพ่ือหารือและพัฒนางาน HROD เดือน สิงหาคม 2561 

ท่ี เร่ือง/งาน ว/ด/ป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย 

1 ประชุมระบบเ บิกจ ายค ารักษาพยาบาลผู

เกษียณอาย ุ

02/08/2018 13.30 น. จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี ความคืบหนาของระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 

2 ประชุมกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ 07/08/2018 09.00 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต ณัฏฐินี กุมาริชาติ 

ชญพันธุ 

ติดตามงานของแตละสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

3 ประชุมกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ 08/08/2018 09.30 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล ฐิตาภา ณัฏฐินี 

กุมาริชาติ พรหทัย พัทนดนัย 

หารือรวมกับในการทํางาน 

4. ประชุมระบบลงทะเบียน สัมมนา 09/08/2018 13.30 น. จิรวดี ชนิกานต กุมาริชาติ ชญพันธุ ทดลองใชระบบลงทะเบียนและปรับแกไข 

5. ประชุมเตรียมวาระอนุบุคคล 14/08/2018 09.30 น. จิรวดี นิรมล พรหทัย จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

6. ประชุมกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ เตรียม 20/08/2018 09.00 น. ทุกคนฝาย HROD เตรียมการจัดทํา PA PI JD 



ตารางประชุมเพ่ือหารือและพัฒนางาน HROD เดือน สิงหาคม 2561 

ท่ี เร่ือง/งาน ว/ด/ป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย 

เรื่อง JD PA PI 

7. ประชุมคณะทํางาน สัมมนา ป 2561 21/08/2018 09.30 น. ทุกคนฝาย HROD ทบทวนหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคนในงาน สัมมนาป 2561 

8. ประชุม สอนวิธีการใชระบบลงทะเบียน 22/08/2018 09.00 น. ทุกคนฝาย HROD ทุกคนในฝาย HROD รูข้ันตอนและวิธีการใชงานระบบลงทะเบียน 

9. ประชุม คุยกับผูเกษียณอายุปงบประมาณ 2561 22/08/2018 10.00 น. จิรวดี ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ ผูเกษียณปงบ 2561 รับทราบผลประโยชนตางๆท่ีจะไดรับ 

10. ประชุมหารือกับ ผช.ผอ.สกรณ ชุณหโสภณ 

เตรียมเรื่อง JD PA PI 

22/08/2018 13.30 น. ทุกคนในฝาย HROD ทราบความคืบหนาในการจัดทํา JD PA PI 

11. ประชุมหารือกับ อ.นวลวรรณ 24/08/2018 10.00 น. ทุกคนในฝาย HROD ขอความคิดเห็นจาก อ.นวลวรรณ ในการจัดทํา JD PA PI 

12. ประชุมโครงสรางอัตรากําลัง  28/08/2018 09.00 น. จิรวดี พรหทัย จัดทําอัตรากําลังท่ีเหลืออยูในแตละสาขา/ฝาย  

13. ประชุมโครงสรางอัตรากําลัง  29/08/2018 09.00 น. จิรวดี พรหทัย จัดทําอัตรากําลังท่ีเหลืออยูในแตละสาขา/ฝาย  

 

ตารางประชุม เดือน กันยายน 2561 

ตารางประชุมเพ่ือหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กันยายน 2561 

ท่ี เร่ือง/งาน ว/ด/ป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย 

1 ประชุมโครงสรางเงินเดือน 03/09/2018 09.00 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต พรหทัย จัดทําโครงสรางเงินเดือนเพ่ือนําเสนอ 

2 ประชุมโครงสรางเงินเดือน 04/09/2018 09.00 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต พรหทัย จัดทําโครงสรางเงินเดือนเพ่ือนําเสนอ 

3 ประชุมคูมือการปฏิบัติงาน 12/09/2018 10.00 น. จิรวดี นิรมล บุญญรัตน สิริมด ี ติดตามความกาวหนาในการทําคูมือ 

4. ประชุมติดตามงาน KM / คุณภาพชีวิต /  

จิตอาสา 

13/09/2018 13.30 น. จิรวดี สุวิมล ฐิตาภา สิริมดี กุมาริชาติ พร

หทัย พัทนดนัย 

ติดตามงาน KM / คุณภาพชีวิต / จิตอาสา ความคืบหนา 

5. ประชุมติดตามงาน JD PA PI 14/09/2018 13.30 น. ทุกคนฝาย HROD ติดตามงาน JD PA PI 

6. ประชุม PMQA  17/09/2018 09.30 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล  

ฐิตาภา ณัฏฐินี ชญพันธุ พรหทัย 

หารือและขอความคิดเห็น PMQA ในหมวดท่ี 1 และ หมวดท่ี 5 

7. ประชุมติดตามงานของ ผช.ผอ.สกรณ ชุณห

โสภณ 

17/09/2018 13.30 น. จิรวดี นิรมล ชนิกานต สุวิมล  

ฐิตาภา กุมาริชาติ ชญพันธุ 

ติดตามความคืบหนาของงานท่ีไดรับมอบหมายจาก ผช.ผอ.สกรณ ชุณห

โสภณ 



ตารางประชุมเพ่ือหารือและพัฒนางาน HROD เดือน กันยายน 2561 

ท่ี เร่ือง/งาน ว/ด/ป เวลา ผูเกี่ยวของ เปาหมาย 

8. ประชุมติดตามงานจิตอาสา 18/09/2018 10.00 น. จิรวดี ฐิตาภา กุมาริชาติ พัทนดนัย ทราบรูปแบบ เปาหมาย สถานท่ีทําจิตอาสาในปงบประมาณ 2562 

9. ประชุมติดตามงานสวัสดิการ 18/09/2018 13.00 น. จิรวดี บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ชญพันธุ รับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสวัสดิการ ณ ปจจุบัน การแกไขและเพ่ิมเติม 

10. ประชุม PMQA  18/09/2018 16.00 น. จิรวดี นิรมล ณัฏฐินี ชญพันธุ หารือรวมกับฝายแผนฯ และ ผูบริหารในการจัดทํา PMQA  

11.  ประชุมแผนกาวกระโดด 19/09/2018 13.00 น. จิรวดี นิรมล ณัฏฐินี ชญพันธุ ปรับเปลี่ยนแผนกาวกระโดดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร 

12. ประชุมระเบียบขอบังคับ 20/09/2018 10.00 น. จิรวดี นิรมล สุวิมล ชนิกานต สิริมดี อัญทิวา ปรับระเบียบขอบังคับ ท่ีเกิดปญหาและปรับใหเขากับยุคสมัย 

13. ประชุมจัดทํา JD PA PI 21/09/2018 09.30 น. ทุกคนฝาย HROD จัดทํา JA PA PI ใหเสร็จและถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 



9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

 นอกเหนือจากการเขารวมการพัฒนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการและพนักงานในฝาย

ทุกคนไดมีโอกาสเขารวม นั้น  ฝายฯยังไดสงพนักงานเขารวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกตามหัวขอหรือหลักสูตรท่ี

เปนประโยชนตองานหรือท่ีพนักงานมีความสนใจ ในปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

 

ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 60 – ธ.ค. 60) 

ท่ี หัวขอ/หลักสูตร ผูเขาอบรม วันเวลา 

1 อบรมหลักสูตร  จัดสวัสดิการยืดหยุนอยางไร ถูกใจพนักงาน 

องคการไดประโยชน   
นางฐิตาภา  ขําเลิศ 13 พ.ย. 2560 

2 อบรมหลักสูตร การบริหารสวัสดิการอยางมืออาชีพ  นางสาวสิรมิด ี นาคสังข 15 พ.ย. 2560 

3 Advance Strategic Planning – ASP สุดยอดเครื่องมือบริหาร

เชิงกลยุทธในศตวรรษท่ี 21  

นางนิรมล สุวรรณละออง 21 พ.ย. 2560 

4 ฝกอบรมหลักสตูรปรับเงินเดือน-โบนัสให Happy ท้ังพนักงานและ

องคกร รุนท่ี 5 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 2 ธ.ค. 2560 

5 ฝกอบรมหลักสตูร Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธเพ่ือคนหา 

Strategic Insight 

นายชญพันธุ พุมสงวน 6 ธ.ค. 2560 

6 บริหารสืบทอดตําแหนงระดับสูง (Succession Management for 

High Level Talent) 

นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล 7 ธ.ค. 2560 

7 ฝกอบรมหลักสตูรเทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังเพ่ือการวางแผน

กําลังคน 

นาง สุวิมล  พีรทรัพย 12 ธ.ค. 2560 

8 ฝกอบรม หลักสตูร “Knowledge Management and Data 

Analytic for Performance Excellence Framework (การ

จัดการความรูและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการบรหิารจดัการ

เพ่ือความเปนเลิศ)” 

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง 

นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม  

14 – 15 ธ.ค. 2560 

9 ฝกอบรม หลักสตูร “เทคนิคการลดข้ันตอนกระบวนการทํางานสู

ความเปน HR 4.0 รุนท่ี 2” 

นางสาวกุมาริชาต ิ ศรีโสม 

 

21 ธ.ค. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. 61 – มี.ค. 61) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล กาวสูองคการ 4.0 อยางยั่งยืนตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

6-8 มีนาคม 2561 กพร. 

Thailand HR Tech 2018 29-30 มีนาคม 2561 PMAT 

2 นางนิรมล สุวรรณละออง กาวสูองคการ 4.0 อยางยั่งยืนตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

6-8 มีนาคม 2561 กพร. 

3 นส.ชนิกานต โพธะสินธุ เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพ้ืนฐาน 

Competency และ KPIs     

15  กุมภาพันธุ 2561 HR Center 

4 นายชญพันธุ พุมสงวน กรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Accredited 

Provident Fund Committee Members 

Program) 

29 มีนาคม 2561 สมาคม

กองทุน

สํารองเลี้ยง

ชีพ 

 

ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. 61 – มิ.ย.61) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 
นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

ฝกอบรม หลักสตูร “How to Success In 

Knowledge Management” 
22/6/2561 บริษัท Learn more 

Training Co.,Ltd. 

 

ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค. – ก.ย. 61) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางสาวบุญญรัตน นภาคณาภรณ 

นางสาวณัฎฐิณี  ทองเรือง 

- นางสาวกุมาริชาติ  ศรโีสม 

- นายชญพันธุ พุมสงวน              

- นางสาวพรหทัย  สืบสุทธา 

- นายพัทนดนัย จินตนครไชยศร ี

เขารวมงานสมัมนา THAILAND HR FORUM 2018 17-18/07/2018 สมาคมการจัดการ

งานบุคคลแหง

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 

 

  จากการดําเนินงานในตลอดปงบประมาณ 2561  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะห

ถึงปจจัยตางๆท่ีเกิดข้ินจากการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการ

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

ดานระบบและกระบวนการทํางาน 

  1.  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรมีการนําระบบ e-hr เขามาใชในการบริหารและจัดการงาน  

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเม่ือใชงานจริงยังพบขอท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมท้ังในดาน admin ของระบบและดานการ

ใชงานของพนักงาน จึงอยูระหวางการพัฒนาใหตรงความตองการและสะดวกตอการใชงานของพนักงานทุกระดับ 

รวมท้ังไดวิเคราะหและจัดทําแผนในการพัฒนาระบบสําหรับปงบประมาณถัดไป เพ่ือใหสามารถใชงาน e-HR ได

ครบถวนทุกมิติของงสย 

  2.  การประชุมท่ีเก่ียวของกับฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการประชุมท่ีใชเวลาในการ

จัดเตรียมและดําเนินการคอนขางมาก ท้ังการจัดเตรียมเอกสาร การวิเคราะห จัดทําขอมูล การปรับแกไขขอบังคับ หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ  จึงทําใหใชเวลาหมดไปกับการเตรียมงานดานนี้ 

  3.  ควรพัฒนางานทุกงานในฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ใหเปนงานเชิงรุกตอบรับ

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของ สสวท. รวมปรับปรุงพัฒนางานในเชิงนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน  

 

ดานการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรภายในฝายทรัพยากรบุคคล 

  1.  ผูปฏิบัติงานทุกคนควรศึกษากฎ ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของฝาย เพ่ือใหมีความรูความ

เขาใจ สามารถนําไปใชในการทํางานได และใหคําปรึกษากับบุคลากรใน สสวท.ไดอยางชัดเจน ถูกตอง แมนยํา 

  2.  ควรมีการสอนงานภายในฝาย เพ่ือใหสามารถทําแทนกันได  

  3.  ควรพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในงานทางทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแตละงานมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถทําเชิงรุก เชิงวิเคราะห และงานใหมๆดานทรัพยากรบุคคลได 



ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคก์ร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


	Finished ส่วนที่ 1 รายงานประจำปี  งานสนับสนุนข้อมูล
	Finished ส่วนที่ 2 รายงานประจำปี งานกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
	Finished ส่วนที่ 3 รายงานประจำปี  งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน
	Finished ส่วนที่ 4 รายงานประจำปี งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	Finished ส่วนที่ 5 รายงานประจำปี งานริเริ่มและพัฒนา
	Finished ส่วนที่ 6 รายงานประจำปี งานพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน
	Finished ส่วนที่ 7 - 9 รายงานประจำปี  ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

