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แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท.
แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)
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(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คานา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักดาเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ เพื่อการพัฒนานักเรียนไทยทั่ว
ประเทศให้ มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด
เติบโตเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็น
องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) รองรับการปฏิบัติงานของสถาบันตามแผนหลักของสถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ซึ่งดาเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเด็นที่ 5 ศักยภาพในการ
ดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) โดยให้องค์การมหาชนจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี
เพื่อไปสู่การเป็นองค์การมหาชน 4.0 ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระบวนการจัดทา
แผนดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกระดับ
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็น
องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มีเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพองค์กร เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแผนพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบในการมุ่งเน้นต้องพัฒนา ดังนี้ (1) บุคลากรมีขีดความสมารถในการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสมรรถนะยุค 4.0 (บุคลากรเชี่ยวชาญ) (2) มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ ที่เป็นรูปธรรม
(ผลงานมากมาย หลากหลาย) (3) เครื อ ข่ า ยทั่ ว ประเทศมี ขี ด ความสามารถด้ า นการจั ด การศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง) และ (4) สสวท. เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และระบบการให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย และใสสะอาด)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1.1 ความเป็นมาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2515 เพื่อดาเนิ นงานเกี่ยวกับการจัด การศึกษาด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความ
ช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานของรัฐในกากับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ภารกิจอื่นที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น

1.2 พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ไว้ดังนี้
1. ริเริ่ม ดาเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา
2. ส่งเสริมและดาเนินการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมและดาเนินการค้นคว้า ปรับปรุง และจัดทาแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และ
สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้ง ประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมและดาเนินการประเมินมาตรฐานแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ สื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน และการประเมินมาตรฐาน การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง
การส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ตาม 1. ถึง 5.
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1.3 วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นผู้นาความเปลี่ยนแปลง ทาหน้าที่ชี้ทิศทาง ประสาน และส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้น
เป็นประชากรที่มีความรู้นักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาต่อไป

1.4 เป้าประสงค์
นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เหมาะสม
ตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโตเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

1.5 ผลกระทบ
เยาวชนไทยมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ การใช้ ข้อมู ล และ/หรือ แก้ปั ญ หาโดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ

1.6 ผลลัพธ์
1. นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพ และเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

1.7 ผลผลิต (ยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2564)
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เข้าใช้ง่าย
รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพ ชั้นสูงได้จริง
ตามแนวทาง KOSEN
4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถนาไปพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. เกณฑ์การจัดทาสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาเป็นแกนนามีศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่า ย สสวท. ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
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10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
11. สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ จัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท. นอก
ชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
12. มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
สามารถนาไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและ
นักเทคโนโลยีชั้นนาของประเทศ
15. มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีที่มาจากผลผลิต
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ มีค่าตอบแทนเหมาะสม
16. มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนากาลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจานวนเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
17. บุคลากรสายนักวิชาการมีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหน้า เป็นที่ยอมรับด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของประเทศ
18. บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ
19. บุคลากร สสวท. มีความเป็นผู้นา มีความรู้ ความสามารถการเป็นวิทยากร และสามารถนาการ
เปลี่ยนแปลงได้
20. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและส่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
21. มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
22. การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย
23. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร

1.8 ยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้าง
ความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เน้น
ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
เยาวชนให้ทันสมัย

1.9 โครงการหลัก และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (จานวน 24 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความ
เข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
เป้าประสงค์ : หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มี
ความทันสมัย เน้นปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ กลุ่ม
โครงการหลัก :
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปใช้ศึกษาต่อเป็ น
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด และใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ส าหรั บ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
5. โครงการวิ จั ย ติ ด ตามการใช้ หลั กสู ต ร สื่ อการเรีย นรู้ และพั ฒ นาเกณฑ์ การจั ด ท าสื่ อการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

รวม

ชิ้นงาน

300

300

200

800

ชิ้นงาน

50

50

50

150

หน่วยนับ

1. จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
การนาไปใช้
2. จานวนต้นแบบชุดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวทาง สสวท.
4

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. ร้อยละของสื่อ และกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัล และ
e-learning ที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
5. จานวนเครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบ
มาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
6. เกณฑ์การจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบ
มาตรฐานสากล

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

รวม

ร้อยละ

60

70

80

80

ระดับ

3.8

3.9

4.0

4.0

ฉบับ

12

12

12

36

ฉบับ

-

1

-

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ : (1) กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2) ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากก าลังคน
และเครือข่าย ตามแนวทางของ สสวท.
โครงการหลัก :
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุ คลากรทางการศึกษาเพื่ อขยายผลการให้บริการวิ ชาการด้ า น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
9. โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนโครงการพระราชดาริ
10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทาง สสวท.
11. โครงการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพด้ ว ยการจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

5

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของกาลังคนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.
มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ ความรู้
ตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและสามารถเป็น แกนนาให้
สสวท. ได้อย่างเหมาะสม
3. จานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. จ านวนหน่ ว ยงานภาคราชการส่ ว นต่ า งๆ ที่ ร่ ว ม
ดาเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

รวม

ร้อยละ

80

85

90

90

ร้อยละ

60

70

80

80

10

20

30

30

10

20

30

30

ร้อยละ

60

70

80

80

ร้อยละ

60

60

70

70

60

70

80

80

หน่วยงาน
(สะสม)
หน่วยงาน
(สะสม)

5. ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือและคู่มือครู ของ สสวท.
6. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนและ/หรือ สื่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
7. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สสวท.
8. จานวนครั้งผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และ กระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล และ e-learning ที่
เผยแพร่
9. มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จ านวนโรงเรี ย นต้ น แบบ สสวท. ทั้ งประถม และ
มัธยม

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

ร้อยละ

9 ล้าน 10 ล้าน

27
ล้าน

ครั้ง

8 ล้าน

ระบบ

10

12

14

36

โรงเรียน

20

40

60

120

หมายเหตุ : 1) ตัวชี้วัดที่ 5 6 และ 7 ค่าเป้าหมายปี 2562 สารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหม่ใน
ปี พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 สารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2562
และค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 สารวจ สื่อ (หนังสือเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2563
2) กาลังคน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ และ/หรือ บุคลากรจากเครือข่าย
มหาวิ ท ยาลัย/มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ/มหาวิ ทยาลัยราชมงคล/ศึก ษานิ เทศก์/บั ณฑิต พสวท./ครู สควค./ครูดีเด่น ที่
สนับสนุนการดาเนินงานของ สสวท.
3) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคลากรที่ดาเนินงานร่วมกับ สสวท. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานตามพันธกิจ
สสวท.

6

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เน้นความ
เข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เป้าประสงค์ : มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สาหรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โครงการหลัก :
13. โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science
and Mathematics Literacy)
14. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จานวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ ที่พัฒนาและ แห่ง/
จั ด การเรี ย นการสอนนอกชั้ น เรี ย นที่ เ หมาะสม ตาม
สถาบัน
แนวทาง สสวท.
2. จานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
ฉบับ
แนวทาง สสวท.

7

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

รวม

100

200

400

700

5

5

5

15

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเ ศษด้า นวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชี พที่ เหมาะสม เพื่อ
เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการหลัก :
15. โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
16. โครงการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.)
17. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
18. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. โครงการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่แผนการ
พัฒนากาลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา นักเรียน นักศึ กษา และครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จานวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นัก
นวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้างนักเรียน
นักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท.
2. ร้อยละของนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษ พสวท.
และโอลิมปิกวิชาการ ที่สาเร็จการศึกษาและทางานใน
หน่วยงานที่กาหนด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. ร้อยละของผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย สสวท. ที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ
4. ร้อยละของครูที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงได้
5. ร้อยละของผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง ในระดับต่างๆ

คน (สะสม)

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

8

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

รวม

6,500

7,000

7,500

7,500

10

20

30

30

10

20

30

30

10

20

30

30

60

70

80

80

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
เป้าประสงค์ : (1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงได้ (2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการใน
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (3) เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก :
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็น
ระบบ
22. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
23. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
24. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้าง
ความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็นผู้นา
ร้อยละ
การเปลีย่ นแปลงได้
2. จานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย์สิน ชิ้นงาน/ ผลงาน
ทางปัญญา (IP) ที่สร้างจากบุคลากร สสวท.
(สะสม)
3. จานวนระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบ
ระบบบริหาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ระบบบริการ
4. ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ
ระดับ
ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกับ สสวท.
5. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ
ระดับ
สสวท.
6. ร้อยละของเยาวชนกลุม่ เป้าหมายที่มีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ร้อยละ
เทคโนโลยี
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2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

รวม

20

40

60

60

20

40

60

60

18

18

18

18

4.0

4.25

4.5

4.5

4.0

4.25

4.5

4.5

55

60

65

65

1.10 อัตรากาลัง และโครงสร้าง สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีบทบาทสาคัญตามพระราชบัญญัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งได้
กาหนดวัตถุประสงค์/พันธกิจของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้อย่างชัดเจน ดังที่กล่าวใน
ส่วนที่ 1 ด้วยพันธกิจดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงกาหนดโครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย/สาขา/กลุ่มงาน (ภาคผนวก ฏ) และมีอัตรากาลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1.10.1 อัตรากาลัง และโครงสร้างของ สสวท.
กรอบอั ต รากาลังที่ สสวท. ได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อั ต รากาลังที่ 350 อั ต รา
ประกอบด้วยกลุ่มบริหาร จานวน 35 อัตรา (ร้อยละ 10) กลุ่มวิชาการ จานวน 195 อัตรา (ร้อยละ 55.71) และ
กลุ่มอานวยการ จานวน 120 อัตรา (ร้อยละ 34.29) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ยังมีอัตรากาลังที่ไม่ครบตามกรอบ
และอยู่ระหว่างการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
(1) ข้อมูลพนักงานจาแนกตามกลุ่ม
ที่
1
2
3

กลุ่ม/ตาแหน่ง
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
30
168
143
341

ร้อยละ
8.8
49.3
41.9
100.0

จานวน (คน)

ร้อยละ

1
1
6
17
3
2
30

0.29
0.29
1.76
4.99
0.88
0.58
8.80

(2) ข้อมูลพนักงานจาแนกตามตาแหน่ง
ที่

กลุ่ม/ตาแหน่ง
กลุ่มบริหาร

1
2
3
4
5
6

รองผู้อานวยการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส*
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย
หัวหน้าส่วน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ. ฝ่าย/สาขา
รวม

10

กลุ่ม/ตาแหน่ง

ที่

จานวน (คน)

ร้อยละ

92
11
59
5
1
0
168

26.90
3.22
17.25
1.56
0.29
0.00
49.12

90
29
23
1
143
342

26.32
8.48
6.73
0.29
41.81
100

กลุ่มวิชาการ
7
8
9
10
11
12

นักวิชาการ
นักวิชาการอาวุโส
ผู้ชานาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
รวม
กลุ่มอานวยการ

13
14
15
16

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ผู้ชานาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
รวมทั้งสิ้น

(3) ข้อมูลพนักงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
กลุ่มพนักงาน
กลุ่มบริหาร
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
รวม

ต่ากว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

0
0
2
2

2
4
84
90

15
128
57
200
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ปริญญา
เอก
13
36
0
50

รวม

ร้อยละ

30
168
143
342

8.80
49.27
41.93
100

1.10.2 โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561)
1. สานักวิชาการ
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
1.3 สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
1.4 สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
1.5 สาขาเทคโนโลยี
2. สานักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน
3. ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
3.1 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.)
3.2 ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฝ่าย
สควค.)
3.3 ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา
5. สานักยุทธศาสตร์และแผน
5.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
- งานนโยบายและแผน
- งานติดตาม และประกันคุณภาพ
5.2 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
- งานสื่อสารองค์กร
- งานวิเทศสัมพันธ์
6. สานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
- ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.2 ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
6.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริการสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.4 ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. (IPST Learning Space)
7. สานักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
7.1 ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
7.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท.
7.3 โครงการโรงเรียนพระราชดาริฯ
8. สานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
8.1 ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
9. สานักบริหาร
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9.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานการประชุม
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
9.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ส่วนการเงิน
- ส่วนบัญชี
9.3 ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานคลังพัสดุ
10. สานักพัฒนาองค์กร
10.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาองค์กร
11. ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ
- Academy for Science Mathematics and Technology Education Professionals
(ASTEP)
12. โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE)
13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
14. ฝ่ายกฎหมาย

หมายเหตุ: หน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละส่วนงาน แสดงใน ภาคผนวก ต
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๑๔

1.10.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
1) วิสัยทัศน์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติงาน

2) พันธกิจฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(1) พัฒนาและวางระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้มีความ
ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูง
(2) พัฒนาและส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะของผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย มีความคิดเชิงนวัตกกรรม และมีความรอบรู้ในบริบทของงานและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) พั ฒ นาและส่ ง เสริม ให้ ท รัพ ยากรบุ คคล มี คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน และได้ รับ สวั ส ดิ การ
ตลอดจนประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม

3) เชื่อมโยงแผนทรัพยากรบุคคล กับยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่ม
การยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
เยาวชนให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนา หลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ
มาตรฐานนานาชาติ และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
โครงการหลัก
โครงการหลักที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
กลุ่มงาน อย่างเป็นระบบ
โครงการหลักที่ 22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียง
เกณฑ์ TQA

4) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
มิติที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อย่างเป็นระบบ
มิติที่ 2 การพัฒนาผูบ้ ริหาร สู่ผนู้ าการเปลีย่ นแปลง
มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตาแหน่ง
มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีความความยั่งยืนและเข้มแข็ง
มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสังคม
มิติที่ 6 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.
หมายเหตุ : รายละเอียดในมิติการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. แสดงในส่วนที่ 4 (ข้อ 4.3)
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ส่วนที่ 2
การเตรียมตัวเข้าสู่ยุค 4.0
2.1 นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
โมเดลปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มแพร่หลายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประเทศเยอรมนีได้ทาขึ้นเป็นแผน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ ต่อมาหลายประเทศได้นามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง
จะเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ธนิต โสรัตน์ , 2560) ในช่วงกลางปี พ.ศ.
2559 ประเทศไทย ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ เกิดเป็นแผนพัฒนาประเทศแนวใหม่ เรียกว่า “Thailand
4.0” จัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในยุค 4.0 ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท้าทายสาคัญ เช่น (1) เทคโนโลยีพฒ
ั นา
อย่างรวดเร็ว (2) การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (3) การเติบโตของเมืองใหม่ และ (4) มาตรฐานของโลกไร้พรมแดน
(อธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ณ หน้า 142) ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กาลังท้าทายทุกๆ
ประเทศทั่วโลก และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความ
จาเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดร.วิรไท สันติประภพ (2560) กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในยุค 4.0 นั้น ประกอบด้วย 3 แนวทางสาคัญ คือ (1) มุ่งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
ปรับปรุงกลไกการทางานภาครัฐ และ (3) พัฒนาศักยภาพคน
“ประเทศไทย 4.0” หมายถึ ง การปฏิ รู ปเศรษฐกิ จไทยทั้ งโครงสร้ างไปสู่ อุ ตสาหกรรมแห่ งอนาคต ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในทุกสาขา รวมไปถึงภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลือ่ น
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีไฮเทค และดิจิทัลแห่งอนาคต ซึ่งความสาเร็จขึ้นอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลวัต
ใหม่ของแรงงาน เป็นผู้ประกอบการใหม่แห่งอนาคต และเป็นบุคลากรคุณภาพสามารถนาการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
“ต้องเตรียมความพร้อมของคนไทยให้ก้าวพ้นไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องทางานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดแนวทางการประเมินองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ และรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยแนวทางประเมิน ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ข้อ คือ
1) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติ คณะรัฐมนตรี (Function Based) : บังคับประเมิน
2) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) : ถ้าไม่มี ไม่ต้องประเมิน
3) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
บูรณาการ การดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) : ถ้าไม่มี ไม่ต้องประเมิน
4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 : บังคับประเมิน
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5) ศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) :
บังคับประเมิน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นไปตามองค์ประกอบข้อที่ (5) เรื่องศักยภาพในการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการกาหนดให้มีการจัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชน นาไปสู่การพัฒนาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาของนโยบาย “Thailand 4.0” โดยในแผนก้าวกระโดด ระยะ 5 ปีนี้ องค์การมหาชนต้อง
ตอบโจทย์สาคัญ ดังนี้
(1) การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
(2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2547
(3) การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
(4) การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์การมหาชน
(5) การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน 4.0 และการนาเทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร
สรุป นโยบายประเทศไทย 4.0 คือ นโยบายที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากที่
แต่ก่อนเราลงมือทามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทาให้น้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนานวัตกรรม/องค์ความรู้เข้ามาช่วย พร้อมทั้งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคย
เน้นการผลิตสินค้าไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นภาคการบริการมากขึ้น ที่สาคัญ ภาครัฐและระบบราชการทุกภาคส่วน
จ าเป็ น จะต้ อ งท างานโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเป็ น ประการส าคั ญ ( Best
Governance, Happier Citizens) ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักและพัฒนาไปพร้อมกัน ซึ่งโมเดลของการพัฒนา
เศรษฐกิจแนวใหม่ตามแนวทางของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ประเทศไทยควรมุ่งทาการปรับเปลี่ยน ดังนี้
(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ และใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานั้น
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เป็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง
(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services และ
(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงขึ้นตามลาดับ

2.2 คนไทย 4.0
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยกล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ว่า “ถ้าท่านมี
โทรศัพท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน ท่านยังคงเป็นคนไทย 1.0
แต่ถ้าหากท่านใช้มือถือในการส่ง e-mail ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทางานและกิจวัตร
ประจาวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็นคนไทย 2.0 ได้ไม่ยาก
แล้วถ้าหากท่านสามารถใช้สมาร์ตโฟนได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่า เป็นคนไทย 3.0
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แต่ ยิ่งกว่านั้น หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
นาไปสู่การผลิต ด้วยความรู้เหล่านั้น แล้วท่านรู้สึกว่า ทางานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น เมื่อเทียบกับที่
ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น คนไทย 4.0”
ปัจจุบัน เรากาลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และคนไทยเองจาเป็นต้องปรับตัวเอง
อย่างมาก เพือ่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และคาว่า “คนไทย 4.0” มีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียง
แค่เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่คิดว่าน่าจะมีความหมายมากกว่านั้น
ธนชาติ นุ่มนนท์ (2561) กล่ า วว่ า คนไทย 4.0 จะต้ องมี Digital Mindset และ Digital Culture
ประกอบกับ ต้ องเป็ น คนที่ มี จิ ต สาธารณะ เพราะเรากาลั ง ก้า วเข้า สู่ เ ศรษฐกิจ ยุ คแห่ ง การแบ่ ง ปั น ( Sharing
Economy) ดังนั้น นิยามคาว่า คนไทย 4.0 จึงน่าจะเป็น ดังนี้
1) เป็นคนที่มีทักษะเชิงดิจิทัล คือ ทักษะดิจิทัลใน 6 ด้าน ดังนี้ (1) Tools & Technologies (2) Find
& Use (3) Teach & Learn (4) Communication & Collaborate (5) Create & Innovate และ (6) Identity
& Wellbeing (อธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ด หน้า 147)
2) เป็นคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัตน์ เช่น เข้าใจเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กาลังจะเข้ามาสู่
อุ ต สาหกรรมในยุ ค 4.0 และความเปลี่ ย นแปลงที่ กาลั ง จะเกิ ด ขึ้น ในโลกยุ คไร้ พ รมแดน พร้อมทั้ ง จะต้ อ งมี
ความสามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมมือที่อาจอยู่ที่ใดๆ ในโลกนี้ แบบทุกที่ทุกเวลา และผ่านทุกอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เป็นคนที่เข้าใจบริบทของสังคมไทย คือ มีความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมไทย ประวัติศ าสตร์ไทย
และเข้าใจสังคมในชนบทของไทย รวมทั้งเข้าใจเรื่องของช่องว่างในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
4) เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ คือ มีความเกื้อกูล แบ่งปัน มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม พร้อมที่จะก้าวสู่การทางานในยุค Sharing Economy ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีเพื่อเอาเปรียบสังคม หรือมุ่ง
สร้างความร่ารวย ให้กับตัวเอง จนละเลยช่องว่างทางสังคมไทย

2.3 ปรากฏการณ์ที่สาคัญต่อการบริหารคนให้ก้าวทันยุค 4.0
ปรากฏการณ์น่าสนใจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการและคนทางานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคล (HR) จะต้องจับตาดู เพื่อทาความเข้าใจ เรียนรู้ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับทุกกระแส
การเปลี่ยนแปลง “ใครรู้ก่อนลงมือก่อน พร้อมปรับตัวได้ ก็ยิ่งได้เปรียบอย่างแน่นอน” จาเป็นอย่างยิ่งที่นัก HR
จะต้ องมองการณ์ ไ กล คาดการณ์ ถึง สิ่ ง ที่ ไ ม่ คาดฝั น (Expect the Unexpected) ไว้ ล่ ว งหน้ า และเตรีย มหา
หนทางรับมือที่เหมาะสมกับองค์กรของตน วารสาร HR Society magazine (2559) สรุป 10 แนวโน้มสาคัญที่
กาลังจะเกิดขึ้น พร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้แก่
1) สังคมผู้สูงอายุ อีกประมาณ 8 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567 – 2570) ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว อัตราการเกิดต่าผกผันกับอัตราผู้สูงวัยที่มีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่พนักงานรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่องค์กรน้อยลง บุคลากร
Gen BB (Baby Boomers) ก็ได้เวลาเกษียณอายุ ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์
และชั่วโมงบินที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นตามไปด้วย องค์กรจึงต้องแสวงหาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้
จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมถึง การทบทวนช่วงเวลาเกษียณอายุใหม่ให้เกินกว่า 60 ปี อีกด้วย
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2) พลังรุ่นใหม่ คน Gen Y กลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรยุคปัจจุบัน คือ คนกลุ่ม Gen Y ที่มีอายุระหว่าง
20 – 37 ปี โจทย์ที่ท้าทายขององค์กรไม่ใช่ประเด็นที่ว่า จะทาอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาในองค์กร แต่
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นจริงๆ คือ จะต้องทาอย่างไร องค์กรจึงจะผูกใจคน Gen Y ให้ทางานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
และท าอย่ า งไรให้ คน Gen Y ที่ เติ บ โตในยุ คดิ จิ ทั ล ท างานร่ว มกับ คนที่ อาวุ โ สกว่ า อย่ า ง Gen X และ Baby
Boomers ได้อย่างลงตัว
3) เศรษฐกิจ 4.0 คือ ประเทศไทยกาลังจะเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมที่เน้น การผลิตปริมาณมาก
และแรงงานราคาถูก ไปสู่ธุรกิจที่ต้องผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็น
จุดเด่นที่ใช้ดึงดูดผู้บริโภค ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโตในองค์กรได้อย่างโดดเด่น จะต้องเป็นนักคิดและเป็นนัก
ปฏิบัติที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทางานได้อยู่เสมอ
4) กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
คาดเดาไม่ได้มากขึ้น เหตุการณ์หนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ และเชื่อมโยงถึงกันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
บนโลก องค์กรจึงต้องรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวตลอดเวลา
5) งานออนไลน์ที่ทางาน ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและคลังความรู้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กรต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่การเป็น Digital
Workplace อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการทางานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
6) ย่อโลกในฝ่ามือ “Smart Life Smart Phone” ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ชีวิตในโลกทุกวันนี้ Lifestyle
ของเราผูกติดกับสมาร์ตโฟนอย่างแยกไม่ออก กิจกรรมต่างๆ การทาธุรกิจ -ธุรกรรม หรือการทางานหลากหลาย
รูปแบบ สามารถดาเนินการผ่านสมาร์ตโฟนได้มากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรจึงต้องเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน
ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
7) ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลาส่วนตัว วิถีชีวิตของคนทางานในอนาคต งานและชีวิตจะไม่มี
ขอบเขตและเส้นแบ่งที่ชัดเจนอีกต่อไป แนวคิด Work-Life Balance จะปรับเปลี่ยนสู่ “Weisure Time” (Work
+ Leisure) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ทางานที่ไหน เมื่อไหร่ และเวลาใดก็ได้ ไม่แน่ว่า ในอนาคตเรา
อาจไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปที่ทางานทุกวัน เพราะที่ไหนๆ ก็สามารถเป็นที่ทางานของเราได้ ตราบเท่าที่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ connect ถึงเจ้านาย ทีมงาน และลูกค้าได้ตลอด
8) ร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย สังคม Social Network ทาให้การแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันไอเดีย สามารถทาได้ง่าย ทาได้ทุกเวลา และทาได้อย่างอิส ระมากขึ้น องค์กร
สามารถน าแนวทางของโลก Social มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ตลอดจนการ
ดาเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรให้เป็น
รูปธรรมได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น
9) การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ยุคของ ‘e’ decade ได้มาถึงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น e-Learning, e-Book,
e-commerce ฯลฯ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ ‘s’ decade หรือยุคของ Social Network, Social Media รวมไปถึง
Social Learning คนทางานยุคใหม่ต้องสามารถเข้าถึงสื่อเรียนรู้ออนไลน์ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้
ได้ทุกที่ และทุกเวลา
10) องค์กรเติบโต สังคมยั่งยืน Trend ของการทาธุรกิจในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการไม่อาจใส่ใจแค่
ตัวเลขผลกาไรเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ยังต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งต้อง
20

ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวไปสู่พนักงานภายในองค์กร ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม
รอบข้าง ผนวกเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการทางานให้เป็นไปในทิศทางของความยั่งยืน

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)
พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2559) กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ มาถึงจุดที่ทาให้
รูปแบบการดาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง” เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย ยานพาหนะไร้ ค นขั บ (Autonomous vehicles) และเทคโนโลยี
พันธุกรรมขั้นสูง (advanced genomics) ต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตและการทางานได้
อย่างแท้จริง ผู้นาทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องไม่เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น แต่ยัง
ต้องเริ่มเตรียมความพร้อมสาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย McKinsey Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยี
12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตไร้สาย (2) เทคโนโลยีอัตโนมัติใน
ด้านการวิเคราะห์ (3) อินเทอร์เน็ตออฟติง (Internet of Things) (4) คราวน์คอมพิวติง (Cloud Computing)
(5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (6) ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics) (8) อุปกรณ์
หรือระบบกักเก็บพลังงาน (9) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (10) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (11) เทคโนโลยีสารวจ
และขุดเจาะน้ามัน (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
สรุป หัวใจสาคัญที่จะทาให้องค์กรปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ก็คือ วิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการนาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยสาคัญในการ
สร้างงานผ่านระบบออนไลน์ เชื่อมโยงทุกคนถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว click ให้เราก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจไป
พร้อมๆ กัน

2.4 การพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่นาไปสู่การ
ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้คนจะมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่
ในทางกลับกันก็ปิดโอกาสสาหรับงานบางอย่างที่อาจจะไม่มีความจาเป็น หรือ ลดบทบาทลงไปเพราะเทคโนโลยี
เข้ามาแทนที่ ตัวอย่างเช่น งานธนาคารที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าไม่จาเป็นต้องไปที่ธนาคารก็สามารถ
ทาธุรกรรมทางการเงินได้ เพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน “ระบบ Self-Checkout ในซุปเปอร์มาร์เก็ต” ก็
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เริ่มมีในบ้านเรา ซึ่งเป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถชาระเงินค่าสินค้าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่ง
Cashier อีกต่อไป ซึ่งทาให้มีโอกาสสูงที่งานในส่วนของพนักงาน Cashier จะลดน้อยลง หรืออาจจะหายไปได้เลย
ในอนาคต งานในโรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกัน หลายส่วนที่สามารถแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่สามารถ
ทางานได้ซับซ้อนมากขึ้น เครื่องจักรจะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูล ประมวลผลลัพธ์ และสั่งการได้
อัตโนมัติ หรืออาจกล่าวได้ว่า เครื่องจักรเริ่มที่จะคิดแทนคนได้มากขึ้น ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการพัฒนาในยุคนี้คน
จะลดบทบาทตัวเองลง และเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทางานแทน แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาท
ของคนไม่ได้ลดลง แต่ต้องปรับใช้ศักยภาพให้สูงขึ้น เพราะคนต้องเป็นผู้วางแผน ออกแบบ ควบคุม และทางาน
ร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
โจทย์สาคัญสาหรับองค์กรในยุค 4.0 ก็คือ ต้องมองให้เห็นโอกาสจากการพัฒนารอบด้าน ผสมผสาน
เข้ากับศักยภาพที่องค์กรมี และวางนโยบายเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แน่ น อนว่ าการพัฒนาในยุ คที่องค์กรต้ องขับเคลื่อนด้ ว ยนวั ต กรรมเช่ นนี้ บุ คลากรในองค์กรถือเป็น
ฟันเฟืองสาคัญสู่ความสาเร็จ การซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ไม่ได้เป็นคาตอบสุดท้าย ถ้าหากคนในองค์กรไม่
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สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ แต่จะกลับกลายเป็นความสูญเปล่าจากการลงทุนอย่างน่าเสียดาย
ความตื่นตัวด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบรับการพัฒนาในยุค 4.0 เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญใน
ลาดับต้นๆ แนวคิดในการผลักดันการพัฒนาและสร้างนวั ต กรรมขององค์กร โดยพื้นฐานสาคัญในการสร้า ง
นวัตกรรมขององค์กร คือ Mindset ของบุคลากรต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร ซึ่งองค์กร
เองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ทาให้คนในองค์กร
สามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว รวมถึงมีเวทีของการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความสามารถ ซึ่งการทากิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom up เพิ่มผลิตภาพการ
ทางาน หรือ การปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละน้อย และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ถือเป็นพื้นฐาน
สาคัญสาหรับการต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม
แนวทางการสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมผ่านการพัฒนาบุคลากร สามารถทาได้โดย
เริ่ ม ต้ น จากการส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รเป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ มผลิ ต ภาพ หรื อ Productivity
Practitioner ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ และ Mindset ต่อการปรับปรุงพัฒนา และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากนั้นต่อ
ยอดสู่การเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity Facilitator ที่พร้อมจะทางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร ซึ่งการทา
หน้าที่ในส่วนนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง หรือ Productivity Leader ซึ่งจะเป็นแรงผลักสาคัญในองค์กร ที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับมี
ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับองค์กรในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง
(ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ: คนต้องพร้อมสาหรับองค์กรยุค 4.0 อ้างใน http://www.ftpi.or.th/2017/19609)

2.5 แนวทางพัฒนาองค์กร เป็นองค์กร 4.0
ดร.พสุ เดชะรินทร์ กล่าวถึง แนวทางของการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น 4.0 ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1) องค์กร 4.0 จะต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร
เนื่องจากในยุค 4.0 ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกกระจายออกไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทาให้บุคลากรในองค์กรมี
ความคิดที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง นอกจากนี้
ในยุคที่คนวัย Gen Z กาลังจะเริ่มจบจากมหาวิทยาลัยและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็จะทาให้สถานที่ทางานยุค
ใหม่กาลังจะประกอบด้วยคนสี่ยุคที่เกิดมาในช่ว งเวลาที่แตกต่าง และนาไปสู่วิธีคิด วิธีทางานที่แตกต่างและ
หลากหลาย ซึ่งปัจจัยข้างต้นทั้งหมดทาให้ภายในองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรที่มีวิธีคิด ความเชื่อ ลักษณะการ
ทางานที่แตกต่างและหลากหลายกันมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารท่ามกลางความแตกต่าง
และใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จให้ได้
2) องค์กร 4.0 จะต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร เนื่องจากในยุค 4.0 นั้น
ความรู้ที่เรียนมาในสถาบันการศึกษานั้น เพียงแค่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยก็จะล้าสมัยแล้ว ดังนั้น จะต้อง
แสวงหาทุกหนทางในการที่จะพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีการพัฒนานั้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา
ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่จาเป็นและสาคัญสาหรับยุค 4.0 ด้วย
ผู้บริหารจะต้องคอยทบทวนว่า บุคลากรของตัวเองมีวิธีคิดและทักษะในด้ านต่างๆ ต่อไปนี้หรือยัง นั่นคือ การ
ติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และความฉลาดทางอารมณ์
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3) การทางานภายในองค์กรยุค 4.0 นั้นจะไม่สามารถทางานแบบสมัย 2.0 หรือ 3.0 ได้อีกต่อไป การ
บริหารงานในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control) แบบเดิมๆ นั้นจะไม่เหมาะสมต่อ
ทั้งกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น และบุคลากรที่จะต้องมีวิธี การคิดและทักษะสาหรับยุค 4.0 ใน
ต่างประเทศ มีแนวคิดของ Holacracy กล่าวถึง องค์กรรูปแบบใหม่ที่ไม่มีเจ้านาย ไม่มีลูกน้อง ไม่มีโครงสร้าง ไม่
ยึดติดกับตาแหน่งต่างๆ ถูกนามาปรับใช้มากขึ้น ถึงแม้แนวคิดของ Holacracy จะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย แต่ก็แสดงให้เ ห็นถึงแนวโน้มการบริหารองค์กรในอนาคตที่บุคลากรจะต้องมีการบริหารกันเองใน
ลักษณะของ self-managed, self-motivated teams กันมากขึ้น นั่นคือ บุคลากรในองค์กร 4.0 จะต้องมีอิสระ
มากขึ้นในการบริหารความสาเร็จของการทางานของตนเอง
4) องค์กร 4.0 จะต้องสามารถนาดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทางานขององค์กรมากขึ้น และ
อาจจะถึงขั้นต้องนาดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
ภายใน การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า หรือ การสร้าง Business model แบบใหม่ อย่างไรก็ดี สาหรับ
องค์กร 4.0 ในประเทศไทยนั้น การนาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ก็ยังควรที่จะต้องผสมผสานให้เข้ากับ Human
Touch ด้วย
5) องค์กร 4.0 จะต้องสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายนอก

2.6 แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากร 4.0)
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เชื่อกันว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” นับเป็นกุญแจไขสู่ความสาเร็จขององค์กร
ซึ่งหากประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมที่สูงแล้วก็คงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้
พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก (สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร, 2545) มีการ
กล่าวว่า การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สาคัญเท่ากับการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรแรงงาน
และคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศษ, 2552) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นกลยุทธ์สาคัญที่จะ
สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง ( Talent
Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Resource
Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น

2.6.1 ระบบสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมและทวีความสาคัญต่อการ
บริหารทรัพ ยากรบุ คคลมากขึ้น เรื่อยๆ โดยมี ความเชื่ อว่ า “เมื่ อพั ฒ นาคนให้ มี ความสามารถแล้ ว คนจะใช้
ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้”
แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กล่าวถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based
Human Resource Management) นั้น นับว่า เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกาลังให้
ความสนใจและนิ ยมมากที่ สุด โดยองค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรีย บในเชิง การแข่ง ขัน ( Competitive
Advantage) และสร้างขีดความสามารถที่จะต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และระบบสมรรถนะยังสามารถ
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เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ทั้งการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น
เพื่อที่องค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุ คคลที่มี อยู่ได้ เหมาะสม ถูกทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุ น
องค์กรจึงจาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บุคลากรในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับบริษัท HAY Group ได้สร้างและพัฒนา
ระบบสมรรถนะของข้า ราชการพลเรือน โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ ข้า ราชการแสดงพฤติ กรรมที่
เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องมีสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม) จับเป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรื อน เพื่อหล่อ
หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน และได้เริ่มทดลองใช้กับข้าราชการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
(คู่มือสมรรถนะหลัก, สานักงาน ก.พ.)
สมรรถนะจาแนกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ (เทื้อน ทองแก้ว, 2550)
1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี ซึ่งเรียกได้
ว่ า เป็ น ความสามารถเฉพาะตั ว คนอื่ น ไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบได้ เช่ น การต่ อสู้ ป้ องกัน ตั ว ของ จา พนม
นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มยากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะ
เหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก
2) สมรรถนะองค์ก ร (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิ เศษเฉพาะ
องค์ ก รนั้ น เท่ า นั้ น เช่ น บริ ษั ท เนชั่ น แนล (ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามสามารถในการผลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จากัด มีความสามารถในการผลิต รถยนต์ หรือ บริษัท ที โอ เอ
(ประเทศไทย) จากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น
3) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุคคลต้องมี หรือ
จาเป็นต้องทา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสานักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก คื อ
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัท ซึ่งต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การ
สื่อสาร การวางแผน การบริหารจัดการ และการทางานเป็นทีม เป็นต้น
4) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุ ค คลที่ มี ต ามหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ อ าจเหมื อ นกั น แต่ ค วามสามารถตามหน้ า ที่ ต่ า งกั น เช่ น
ข้าราชการตารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น
5) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทางานใน
ตาแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคานวณ
ความสามารถในการทาบัญชี เป็นต้น

2.6.2 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศ ปัจจัยชี้ วัด
ความสาเร็จขององค์การหนึ่งๆ ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับผู้นา การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารการควบคุมธุรกิจต่างๆ
เพียงเล็กน้อยอาจนามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อความสาเร็จขององค์การอย่างมหาศาล แต่คุณสมบัติของการ
เป็นผู้นาที่ดี ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้ และการรู้จักพัฒนาตนเองซึ่งสามารถทาให้ผู้นาเป็น
ผู้นาที่เก่งและดีในองค์การได้ ดังนั้น วิธีที่จะทาให้ผู้บริหารประสบความสาเร็จสูงสุด คือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลง
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ตนเอง (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) ความสามารถในการนาพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มี
ฐานะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง นับเป็นกระบวนการที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยผู้นาการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้อง
สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส รวมทั้งต้องทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และ
ทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิ ผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร (แพรภัทร ยอดแก้ว,
2552)

บทบาทของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
พรชัย เจดามาน (2560) กล่าวว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สาหรับผู้นาองค์กรสิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือ
ความสามารถนาพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้าน
วิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคย
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับ
ความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตสานึกให้องค์กรในฐานะที่
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทาให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้
บทบาทสาคัญ ซึ่งบทบาทของผู้นาความเปลี่ยนแปลง และแนวทางการนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรผู้นาความ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
(1) การทาความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมา
จากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกของเรากาลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่ง ขัน ดังนั้น เมื่อผู้นาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัด การกับ การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรตลอดเวลา
เช่นกัน
(2) ผู้ น าต้ อ งสร้ า งการเปลี่ ย นแปลง (Leadership to Change Intervention) หมายถึ ง การสร้ า ง
แผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยอาจจะกระทาอย่างรวดเร็วหรือกระทาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงกาหนดเป้าหมาย
และเลือกวิธีที่จะนามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกล
ยุทธ์ ก่อนนาไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร
(3) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง หรือมีหน้าที่
ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางดียิ่งขึ้น เน้นผลก าร
ปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการ
ดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค
(4) การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers keep
Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดต่อสิ่ง
ใด
(5) การบริหารงานแบบประชาธิปไตย (Democratic Administrational) รับความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร
(6) การเป็ น ผู้ประสานงานในองค์กรให้ เกิด การทางานที่ราบรื่น (Organization is Coordinating a
Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่าย
ร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา
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(7) การประนีประนอม (Compromise) ผู้นาต้องพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งใน
องค์กร โดยเป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา
(8) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผู้นาต้องสนับสนุนให้ทุกคนทารายงานผลการดาเนินงาน
และนารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
(9) การประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผู้นาจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุก
คนมีความก้าวหน้า การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร

2.6.3 คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและวิถีการทางาน ทาให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นกาลังสาคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยทักษะของคนในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่ ง คนทุ กคนต้ องเรีย นรู้ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลไปจนถึง มหาวิ ท ยาลั ย และตลอดชี วิ ต คือ 3R x 8CS (สภา
การศึกษา, 2560)
3R ได้แก่ (1) อ่านออก (Reading)
(2) เขียนได้ (Riting)
(3) คิดเลขเป็น (Rithmetics)
8C ได้แก่ (1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking &
problem solving)
(2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)
(3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding)
(4) ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, teamwork
& leadership)
(5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ (Communications, information
& media literacy)
(6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT
literacy)
(7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career & learning skills)
(8) ความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา และมีระเบียบวินัย (Compassion)
ทั ก ษะของคนในศตวรรษที่ 21 ดั ง กล่ า ว ก็ คื อ การเตรี ย มคนออกไปเป็ น คนท างานที่ ใ ช้ ค วามรู้
(Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด หรือ อาจ
กล่าวได้ว่า มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนา
หรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ ฉะนั้น ทักษะสาคัญที่สุดของศตวรรษที่
21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) และทุกคนควรต้องเรียนรู้ 3R x 8Cs และเรียนรู้ตลอดชีวิต
นั่นเอง
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2.7 นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ สสวท.
2.7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น (3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (2559) หั ว ใจส าคั ญ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ต่อภารกิจด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ สรุปคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมุ่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พร้อมทั้งมุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะสาหรับคนศตวรรษที่ 21 เพื่อการบรรลุเป้าหมายในทุกๆ ด้าน บุคคลควรจะต้องมีความมุ่งเน้นที่
จะพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต จากนั้น มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่ าเทียมกันทาง
สังคมให้แก่ชนในชาติ สิ่งสาคัญที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาสนั้น จาเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างทางสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้าน

2.7.2 เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้ า หมายการพัฒนาขึ้น โดยอาศัยกรอบความคิดที่ มองการพัฒนาเป็ น มิ ติ
(Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ระยะเวลา 15 ปี ตั้ ง แต่ เดื อนกัน ยายน ปี 2558 ถึง เดื อนสิ ง หาคม 2573 ประกอบด้ ว ย 17
เป้าหมาย ดังนี้ (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (3) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย (4) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
และครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (6) สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้า
และการสุขาภิบาลอย่างยั่ งยืนสาหรับทุกคน (7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็ม
อั ต รา และงานที่ มี คุ ณ ค่ า ส าหรั บ ทุ ก คน (9) สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วามต้ า นทานและยื ด หยุ่ น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (10) ลดความไม่เท่า
เทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (11) ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความ
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม และยั่งยืน (12) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ (14) อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (15) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (16) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒ นาที่ยั่งยืน จัดให้มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมสาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมใน
ทุกระดับ (17) เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ลดาวัลย์ คาภา, 2559)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 7 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย (SDG4.1) สร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรมแก่เด็ก เยาวชนทั้งหญิงชายในระดับประถมศึกษา และ
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มัธยมศึกษา (SDG4.2) สร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนทั้งหญิงและชายมีโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาในระดับ
ปฐมวัยอนุบาลมีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (SDG4.3) สร้างโอกาสทาง
การศึกษาที่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและ สายอาชีพ SDG4.4) เพิ่ม
การพัฒนาทักษะชีวิตและการทางานที่ดี และความเป็ นผู้ประกอบการสาหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ (SDG4.5) ขจัด
ความเหลื่อมล้าในโอกาส ทางการศึกษาทุกระดับของผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (SDG4.6) ขจัดปัญหา
การไม่รู้หนังสือและการคิดคานวนให้หมดไปในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (SDG4.7)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาทักษะที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน ทักษะพลเมืองที่สาคัญ อาทิ
ทักษะการเรียนรู้เพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเป็นพลเมืองโลกที่ ดี การจัดการความขัดแย้ง การเคารพความ
หลากหลาย และส่งเสริมสันติภาพ เป็นต้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

2.7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
(1) การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม (3) การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (6) การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (ลดาวัลย์ คาภา, 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้มีจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงานของ สสวท. คือ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใชเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในทุกด้าน ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต โดยต้องเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามด้วย
การมุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล่าในสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่
สามารถเข้าถึง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ มีทักษะสูง จึงทาให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาด
ทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง
การศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน
นั้น ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต้องเน้นการพัฒนา การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมขั้น ก้า วหน้ า ที่ เข้ม ข้น มากขึ้น และยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาด้ า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ รูปแบบการดาเนิ นงาน ให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุน เพื่อการวิจัย พัฒนา และยกระดับการเรียนรู้สู่สากลมากขึ้น

2.7.4 นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วย (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันฯ (2) รักษาความมั่นคงฯ (3) ลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (4) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (5) ยกระดับ
คุณภาพด้านบริการสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ (7) การส่งเสริม
บทบาทในประชาคมอาเชียน (8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9) ทรัพยากรธรรมชาติฯ (10) ธรรมาภิบาล และ
(11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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2.7.5 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นี้ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จา
ไปฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี
ครูครบตามเกณฑ์ และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการ
ฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยทุก
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

2.7.6 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 “การมุ่งเน้น
บุคลากร” เกณฑ์นี้เน้นการปฏิบัติการด้านบุคลากร เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการ
ทางานที่สามารถสร้างผลการดาเนินการได้ อย่า งโดดเด่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้การจัด การทรัพ ยากร บุ คคล
สอดคล้องตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวม เพื่อให้บุคลากรและองค์กรปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย
ด้านสภาพแวดล้อมบุคลากร เน้นบริหารจัดการขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากาลังตาม
ความเหมาะสมขององค์กร รวมทั้งบริหารจัดการบรรยากาศการทางานของบุคลากร เพื่อให้สามารถสร้างผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ า นความผู ก พันของบุ คลากร กล่ า วถึง คุณภาพการบริหารจัด การเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติ งานของ
บุคลากร การประเมินความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

2.7.7 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ
การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่หลายๆ องค์กรต่าง
ให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความสามารถ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าผลงาน และการ
บริการได้อย่างเท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ (2) การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในอนาคตให้แก่บุคลากรในสายงานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และ (3) การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร
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การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ประกอบด้วย 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้
มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการ
ควบคุมกากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance,
Standard and Compliance Skill Set)
มิติที่ 3 ใช้ได้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพองค์ ก ร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการ
ออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพของงาน (Digital Process and
Service Design Skill Set)
มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการและนาองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะได้แก่
กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set)
และกลุ่มทักษะด้านผู้นาดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)
ทั้งนี้ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มทักษะด้านการควบคุมกากับ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัลนั้นนับเป็นกลุ่มทักษะพื้นฐานที่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา

2.7.8 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ
“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน ” โดยแบ่งการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็น 4 ยุค
ยุคละ 5 ปี ดังนี้ ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เป็นยุคของการวางรากฐานด้านแรงงาน
ที่เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ๆ
(reskilled) พร้อมทั้งเติมทักษะด้าน STEM เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการทางานที่ราบรื่น (smooth
transition) มากขึ้น รองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0
ยุคที่ 2
Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เป็นยุคที่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นประชากรของโลก
(Global citizen) แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ยุคที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เป็นยุคที่
ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การจ้างงาน
เต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ยุคที่ 4
Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เป็นยุคสังคมการทางานแห่งปัญญา ใช้สติปัญญาในการทางานที่มูลค่าสูง
(High Value) เพื่อให้มีรายได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด
เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้งระดับองค์กร
และระดับปัจเจกบุคคลให้มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับยุคประเทศไทย 4.0 (สมรรถนะ 4.0) รวมถึงความสามารถเพื่อ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างคุณค่าและเป็นผู้นาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศได้เต็มประสิทธิภาพ ตรงตามสภาวการณ์ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้างหน้า
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนาองค์ กร
มหาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายประเทศไทย 4.0 ไว้ 6 ประเด็น คือ (1) ด้าน
โครงสร้าง (2) ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านบุคลากร (5) ด้าน
ธรรมาภิบาล และ (6) ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่างแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท.
แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ มุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต และแผนพัฒนาประเทศไทยสู่
ยุค 4.0 ซึ่ง สสวท. กาหนดเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาใน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)
มิติที่ 2 กระบวนการทางานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)
มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)

3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การ
เป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
1) ปัจจัยภายนอกที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน สสวท. เป็นองค์กร 4.0
(1) นโยบายประเทศไทย 4.0 หน้า 17-18
(2) แนวทางพัฒนาองค์กร เป็นองค์กร 4.0 หน้า 22
(3) แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลกร/ข้าราชการ 4.0) หน้า 22
(4) บทบาทของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หน้า 24
(5) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หน้า 27
(6) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) หน้า 27
(7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้า 28
(8) นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) หน้า 28
(9) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้า 29
(10) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หน้า 29
(11) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ หน้า 29
(12) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หน้า 30
33

2) ปัจจัยภายใน สสวท. ต่อการขับเคลื่อน สสวท. เป็นองค์กร 4.0
(1) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 หน้า 1 – 9
(2) อัตรากาลังของ สสวท. หน้า 10
(3) โครงสร้าง สสวท. หน้า 12-13
(4) แผนพัฒนาบุคลากร สสวท. โดยฝ่ายพัฒนาบบุคลากร (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 15
(5) ขีดความสามารถ/ความเข็มแข็งของ สสวท. (จุดอ่อน/จุดแข็ง) หน้า 34
(6) ภาพ สสวท. ที่อยากเห็นใน 10 ปี ข้างหน้า หน้า 38

3.2 วิเคราะห์ขีดความสามารถของ สสวท. และความสาคัญในอนาคตของ สสวท.
3.2.1 ขีดความสามารถ/ความเข็มแข็งของ สสวท. (จุดอ่อน/จุดแข็ง)
1. ด้านโครงสร้าง
จุดแข็ง
 สสวท. มีการจัดโครงสร้างการทางานเพื่อตอบพันธกิจหลักขององค์กรตามพระราชบัญญัติฯ และภารกิจอื่นๆ
โดยแบ่งเป็นสานัก และมีการแบ่งบทบาทรับผิดชอบชัดเจน
 คณะกรรมการและผู้บริหารมีประสบการณ์สูงทั้งในภาครัฐและเอกชน
 สสวท. มีงบประมาณของโครงการที่สามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรและเครือข่ายในการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน
ข้อจากัดของโครงสร้างองค์กรทาให้ขาดความมีส่วนร่วมและเชือ่ มโยง เพื่อให้มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน โดย
สสวท. มีการจัดโครงสร้างการทางานตามพันธกิจ แต่ละสานักทางานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นสาคัญ
และมีความพยายามทางานร่วมกันข้ามสานักเพื่อตอบเป้าหมายหลักขององค์กร ซึ่งยังสามารถพัฒนาได้อีก

แนวทางการปรับตัว
(1) ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ทบทวน/ปรับโครงสร้างภายในให้สอดรับกับทิศทางการหารายได้เพิ่มเพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคต
(3) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ ในฐานะต้นแบบแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่
เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

2. ด้านกระบวนการทางาน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
จุดแข็ง
● สสวท. มีผลงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานหลักที่ยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
● สสวท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเชิงลึก ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
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คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
● สสวท. มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติอยู่
ครอบคลุมทั่วประเทศ
● มีเครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. ที่มีความรู้ความสามารถที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ
 สสวท. เป็นผู้นาโครงการหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็นที่สนใจและเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ พสวท. อัจฉริยภาพ STEM TEDET PISA IYPT เป็นต้น
● สสวท. มีเครือข่ายครูแกนนาและศูนย์อัจฉริยภาพอยู่ทั่วประเทศ
● สสวท. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง เช่น เครือข่าย พสวท. สควค. โอลิมปิกวิชาการ
และสะเต็มศึกษา

จุดอ่อน
● ผลผลิตของ สสวท. ยังไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดนักเรียนได้
● การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ผา่ นระบบ สสวท. เช่น
นักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. เป็นต้น
● การทางานบูรณาการข้ามส่วนงานในลักษณะ Matrix ของ สสวท.ยังขาดกลไกและรูปแบบการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ
● ยังไม่ได้มีการระดมบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเต็มที่และครอบคลุมเท่าที่ควร
● ข้อมูล/ความรู้ในเว็บไซต์ สสวท. ยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ยากต่อการค้นหาของนักเรียน/ครู เนื้อหา
มีลักษณะแยกส่วนเป็นส่วน ตามส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
● ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาเชิงนโยบายการพัฒนานักเรียนเพื่อก้าวข้ามรอยต่อ
ยังน้อย
● บุคลากรรุ่นใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์การสอนจริงในห้องเรียน

แนวทางการปรับตัว
(1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร (2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชน (3) การพัฒนา
เครือข่ายและพันธมิตร (4) กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้ และ (5) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้กาหนด
นโยบาย (6) พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับยุค 4.0

3. ด้านกฎหมาย
จุดแข็ง
มีกฎหมายรองรับและเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

จุดอ่อน
แนวทางการปรับตัว
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างและการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจใหม่
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4. ด้านบุคลากร
จุดแข็ง
 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และสิ่งที่ต้องพัฒนาของบุคลากร เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ตามรายการสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่ง
มีการสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ
 มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายสานัก และภาพรวมขององค์กร
 มีการพัฒนาระบบ E-Office เพื่อสนับสนุนการ ทางานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร

จุดอ่อน
 การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันเน้นการพัฒนาตามรายการสมรรถนะขององค์กร โดยยังไม่ได้เชื่อมโยง กับแนวคิด
และรายการสมรรถนะที่จาเป็นต่อการทางานที่รองรับการเป็น สสวท. ยุค 4.0
 มีระบบ E-Office ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม พบว่า บางระบบงานถูกพัฒนาภายใต้
ข้อจากัดของสัญญาจ้างพัฒนาระบบทาให้ระบบงานที่ได้ยังไม่สอดคล้องกับการทางานของผู้ใช้ ในปัจจุบัน และ
ยั ง มี อีกหลายระบบงานที่ ยังไม่ ถูกพั ฒนาเป็น ระบบงานสารสนเทศที่ ตอบสนองพันธกิจ ขององค์กร รวมทั้ง
พนักงานยังมีการใช้ระบบ E-Office ไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการปรับตัว
(1) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และเจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาผ่านระบบออนไลน์
(2) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายในให้ เจ้า หน้าที่สามารถใช้จัด การองค์ความรู้ ( KM) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก
(3) พัฒนาบุคลากรให้รองรับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานด้านบริการที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น

5. ด้านธรรมาภิบาล
จุดแข็ง
 สสวท. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐโดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
 สสวท. มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 สสวท. มีการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม

จุดอ่อน
ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีเพื่อ สนับสนุนการทางานขององค์กรให้รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแผนการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล

แนวทางการปรับตัว
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(1) จัดทาแผนการกากับดูแลกิจการและระบบงานภายในของ สสวท. และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
เพื่อรายงานคณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส
(2) กากับดูแลและดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสานักงาน ป.ป.ช.

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
จุดแข็ง
สสวท. มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร และมีการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรไม่ให้เกินร้อยละ 30
ของงบประมาณ

จุดอ่อน
การจากัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอาจทาให้เจ้าหน้าที่มีจานวนจากัด และต้องมี ภารกิจรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจาก
สสวท. ต้องทางานทั้งระดับนโยบายส่วนกลาง และสนับสนุนการทางานในพื้นที่ (จัดกิจกรรม/ค่ายพัฒนาครู และ
ค่ายนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เป็นต้น)

แนวทางการปรับตัว
(1) ทบทวนโครงสร้าง และอัตรากาลัง
(2) วางแผนและวางนโยบายด้านงบประมาณ เช่น ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ และหารายได้เพิ่ม
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3.2.2 ภาพ สสวท. ที่อยากเห็นใน 10 ปี ข้างหน้า
ภาพปัจจุบัน

ภาพอนาคต 10 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2571)

ภาพ 5 ปี ตามแผน 4.0
(ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)
1. การพัฒนาบุคลากรของ สสวท.
ในปั จ จุ บั น เน้ น การพั ฒ นาตาม
รายการสมรรถนะ แต่ อ าจไม่ ไ ด้
เชื่ อ มโยงกั บ สมรรถนะที่ จ าเป็ น
สาหรับการทางานใน ยุค 4.0 พร้อม
ทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษ
(รายบุคคล) เพื่อการเป็นผู้นาความ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ

1. บุคลากร สสวท. มีบทบาทสาคัญใน
การเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ด้ า น
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของชนใน
ชาติทุกระดับช่วงวัย ผ่านการทางาน
อย่างมียุทธศาสตร์

1. บุคลากร สสวท. มีทักษะด้านการ
สร้ า งสรรค์ และทั ก ษะการสร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม / อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. บุ คลากร สสวท. มี ทั กษะการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อสาร เพื่ อสนั บ สนุ น กระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. บุคลากร สสวท. สามารถพัฒนาองค์
ความรู้/นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทาง
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ข องประเทศให้ มี คุณ ภาพ 3. บุคลากร สสวท. มีการคิดเชิงกล
ทั ด เที ย มมาตรฐานสากลและกลุ่ ม ยุ ท ธ์ สามารถวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
และนาเสนอแนวทางของ
3. บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะ และ กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญในสาขางานซึ่งสูงกว่า คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อจะ
มาตรฐานของบุ ค ลากรภาครั ฐ จาก น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาทางการ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ โดยเฉพาะความ เรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการ
เชี่ ย วชาญด้ านกระบวนการเรียนการ เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สอนทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ข องชนในชาติ ทุ ก
และเทคโนโลยีของประเทศ
ระดับ และไปสู่การเป็นประเทศที่ มี
4. มีภาวะความเป็นผู้นา มีทักษะการ ฐ า น ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ทางานเชิงรุก (เป็นผู้นาเทรนด้านเรียน คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี อ ย่ า ง
การสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มั่นคง และยั่งยืน

และเทคโนโลยี ) และทั กษะด้ า นการ 4. มีความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สร้างสรรค์นวัตกรรม(Creativity and ในกระบวนการเรี ย นการสอนทาง
Innovation)
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จนได้รับการยอมรับทั่วไป
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 5. บุ ค ลากร สสวท. มี แ ผนพั ฒ นา
( Computing and ICT Literacy) ต น เอง อย่ า งต่ อเนื่ อ ง เพื่ อเพิ่ ม
ทั ด เที ย มกั บ ความเปลี่ ย นแปลงใน ศักยภาพและความรู้ความสามารถ
ของตนอยู่เสมอ
ช่วงเวลานั้นๆ
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ภาพอนาคต 10 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2571)
มิติที่ 2 กระบวนการทางานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)
ภาพปัจจุบัน

1. สสวท. มีความสามารถเป็นผู้นา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทาง
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดย สสวท.
ปฏิบัติงาน 15 โครงการ (ถึง พ.ศ.
2561) 24 โครงการ (พ.ศ. 2562 –
2564) รอบรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น
วิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2548 ซึ่ง สสวท. ยังต้องการ
การพัฒนาระบบข้อมูล เพิ่มคุณภาพ
และปริ ม าณด้ า นนวั ต กรรม/องค์
ความรู้

1. กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
สสวท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน รวมถึ ง
ได้รับการยอมรับในระดับโลก

2. สสวท. สนั บ สนุ น พั ฒ นา และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ข องประเทศอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี แต่ อ าจจะยั ง ไม่
สอดคล้องกับการทางานของแต่ละ
พื้นที่เท่าที่ควรนัก

3 . รู ป ธ ร ร ม ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถ
ส ะ ท้ อ น ( impact) ต่ อ ค ว า ม รู้
ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ข อง
ประชากรในประเทศ

ภาพ 5 ปี ตามแผน 4.0
(ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

1. สสวท. มี น วั ต กรรมและองค์
ความรู้ เพื่ อเสริม ประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
2. เครื อ ข่ า ยการเรี ย นการสอนทาง หน่วยงาน และเครือข่ายแต่ล ะภาค
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ ส่วน
เทคโนโลยี ส ามารถเลื อกใช้ เครื่องมือ 2. สสวท. มีระบบตัวชี้วัดที่สามารถ
สื่อ หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ แ ส ด ง ผ ลก ร ะท บ ( Impact) ข อง
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีได้ อย่างสะดวก เหมาะสม คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่ อ
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ด้วยงานที่มากมาย ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
หลากหลาย และมี คุ ณ ภาพในระดั บ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
สากล
เทคโนโลยีของประชากรในประเทศ
3. เว็บไซต์ สสวท. เป็น เว็บหลักของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. สื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
และมีรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย

4. สสวท. ได้ รับ การยอมรับ ในฐานะ 5. บุคลากร สสวท. ทุกระดับมีความ
ผู้ น า แ ล ะ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น เข้ า ใจ และสามารถเป็ น ตั ว แทน
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ องค์กรในการสร้าง Branding ได้
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่องค์กร
แ ล ะ หน่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด

มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
1. เครือข่ายทางานด้านการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ข อง
ประเทศครบทุ ก จั ง หวั ด แต่ บ าง
จังหวัดอาจมีการปรับโครงสร้างและ

1 . เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น น โ ย บ า ย แ ล ะ
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1. เครื อ ข่ า ยการท างานด้ า นการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
และยอมรับใน กระบวนการเรียนการ
สอนทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์

ภาพปัจจุบัน
วิธีการทางานใหม่ จึงจาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการทาความเข้าใจ
และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพคณะครู ใ นทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้
ชานาญยิ่งขึ้น
2. สสวท. สามารถประสาน
เครื อ ข่ า ยได้ ม าก แต่ ยั ง ต้ อ งสร้ า ง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนมากขึ้น พร้อมทั้งการเชื่อม
พลังจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน

ภาพอนาคต 10 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2571)

ภาพ 5 ปี ตามแผน 4.0
(ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

กระบวนการทางานของ สสวท. เป็น และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้ของ
อย่างดี
เด็กไทยให้ทัดเทียบประเทศที่พัฒนา
2. เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นล้ ว นเป็ น แล้ว
หุ้ น ส่ ว น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ( Strategic
Partnership) ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อย่างพร้อมเพรียงและเป็น
ระบบ

2. เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นล้ ว นเป็ น
หุ้ น ส่ ว น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ( Strategic
Partnership) ในการพั ฒ นา และ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อย่ า งพร้ อ มเพรี ย งและ
3. เครือข่ายการทางานด้านการเรียนรู้ เป็นระบบ
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ 3. เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นเชื่ อ มั่ น
เทคโนโลยี ล้วนมีขีดความสามารถใน ศรัทธา และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
การพั ฒ นาองค์ความรู้/ นวั ตกรรมขึ้น ส ส ว ท . ที่ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ผ ลั ก ดั น
ใหม่ และสามารถน าไปพั ฒ นาการ กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. เครือข่ายทุกภาคส่วนมี ทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) ที่ ทั น สมั ย สนั บ สนุ น การ
ทางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. สานพลังเครือข่ายสื่อ เพื่อขยายผล
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)
1. สสวท. มี ร ะบบ E-Office ที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุ ค ลากร แต่ อย่ า งไรก็ต าม พบว่า
ยั ง มี อีกหลายระบบงานที่ ยั ง ไม่ ถู ก
พัฒนาเป็นระบบงานสารสนเทศที่
ตอบสนองพันธกิจขององค์กรอย่าง
สมบูรณ์

1. สสวท. มี ร ะบบงานสารสนเทศที่
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล

1. สสวท. เป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว
(Green office) เพื่อประหยัดการใช้
พลังงาน และลดการใช้กระดาษ

3. ด้านการสื่อสารทางสังคม สสวท. 4. เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า ใจเรื่ อ ง
มี เ ว็ บ ไซต์ แต่ อ าจจะยั ง ไม่ ร องรั บ กระบวนการด้ า นการเรี ย นการสอน
ก า ร ใ ช้ ง า น บ น Mobile Device วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ

• ระบบ ERP
• ระบบบริหารจัดการงาน
• ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กร

2. สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล
( Remoted e-meeting) ที่ ช่ ว ย
2. สสวท. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ประหยั ด เวลาและค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ การ เดินทางเข้าประชุม
2. มีการประเมินคุณธรรมและความ ขั บ เคลื่ อ นงาน (Data Driven) ตาม 3 . ส ส ว ท . มี แ ล ะ ใ ช้ ร ะ บ บ ง า น
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ พันธกิจ
สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐโดย ปปช. ซึ่ง สสวท. ถูกจัด 3. สสวท. เป็นองค์กรคุณธรรมโปร่งใส อง ค์ ก ร ผ่ า นเท คโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่
อยู่อันดับ ดีมาก
ตรวจสอบได้
สนับสนุนการทางานขององค์กร
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ภาพปัจจุบัน

ภาพอนาคต 10 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2571)

ภาพ 5 ปี ตามแผน 4.0
(ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

มากนัก และอาจยังไม่กระตุ้นความ เทคโนโลยีผ่านการสื่อสารของ สสวท. 4. สสวท. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สนใจของผู้เรียนเท่าที่ควร
อย่างง่ายดายรวดเร็ว ทันเวลา และมี ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ การ
4. ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารยั ง ประสิทธิภาพสูงสุด
ขับเคลือ่ นงานตามพันธกิจ
ค่อนข้างเข้าใจยาก
5. เครือข่ายในทุกภูมิภาคสามารถถก 5. สสวท. มี ระบบ E-learning เพื่ อ
แถลงเรื่องกระบวนการด้านการเรียน สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องเครื อ ข่ า ย
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และบุคลากร สสวท. ในทุกระดับ
และเทคโนโลยี ผ่านเครื่องมือสื่อสาร
6.ระบบธรรมาภิบาลองค์กร 4.0
ของ สสวท.
6. เครือข่าย สสวท. มีส่วนร่วมในการ - สสวท. ได้ คะแนนการประเมิน
สื่อสารและขยายผลกระบวนการด้าน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศา ส ต ร์ ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITA) อยู่ ใน 20 ล าดั บ แรก จาก 52
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
องค์กร หรือคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อย
7. สังคมรู้จักและเชื่อมั่น สสวท. เป็น ละ 90
องค์ ก รที่ ท าให้ เ กิ ด ความมั่ น คงและ
ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า ง ด้ า น ค ว า ม รู้ - สสวท. มี แ ละใช้ ร ะบบ ERP ที่
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ พั ฒ นาขึ้น เพื่ อสนั บ สนุ น การท างาน
เทคโนโลยี ของประชากรในประเทศ ขององค์กรให้รวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ต ามแผนการส่ ง เสริ ม
ทุกระดับช่วงชั้น
ธรรมาภิบาลองค์กร
8. เครือข่าย สสวท. และสังคมรู้จักและ
เข้าใจต่อองค์กร รวมทั้งสามารถรู้ความ
แตกต่างระหว่าง สสวท. กับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกับ สสวท.
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3.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565) กาหนดยุทธศาสตร์งาน ดังนี้
มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวติ และการธารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กบั สสวท.
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
มิติที่ 2 กระบวนการทางานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อรองรับนวัตกรรมการทางานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการทางานในภารกิจส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นทีท่ วั่ ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและความสามารถ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 4.1 สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
ยุทธศาสตร์ 4.2 สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ 4.3 พัฒนาการบริหารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร
ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม
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มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)
จุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นให้บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้ านกานจัดการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 4.0 อันหมายถึง บุคลากร สสวท. มี
บทบาทสาคัญในการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของชาติให้มีคุณภาพ ก้าวหน้า และทัดเทียบกับนานา
ประเทศสืบไป
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวิต และการธารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับ สสวท.
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
เป้าประสงค์
1) มีแผนความต้องการกาลังคนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2564
2) มี ระบบการสรรหาบุ คลากรที่ มี ประสิ ท ธิภาพสูง รองรับ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค 4.0 รวมทั้ ง การพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) มีแผนความต้องการอัตรากาลังคนครบทุกหน่วยงาน
2) สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์
1) ทบทวนการจัดโครงสร้าง มีการวางแผนกาลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศ ทางของแผนการพัฒนาชาติ และแผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุ ค 4.0 ตลอดจนการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนให้เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างของ สสวท.
2) มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของ สสวท.

ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์
1) บุคลากร สสวท. มีแผนการพัฒนาตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
2) บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะพร้อมสาหรับยุค 4.0
3) บุคลากร สสวท. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนสามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่านบุคลากรให้เกิด
การรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด
(สมรรถนะ 4.0 ของ สสวท. อธิบายในส่วนที่ 4 หน้า 69)
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4) บุคลากร สสวท. ทุกคนพร้อมเป็นผู้นาคการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวทันสภาวการณ์ของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน
5) บุคลากร สสวท. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถเป็นผู้นา/เป็นต้นแบบในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัดเทียบกับ
นานาประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
2) บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะสาหรับการเป็น สสวท. 4.0 ดังนี้
2.1) ทักษะการเรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21 (หน้า 26)
2.2) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัตงิ าน (หน้า 29)
2.3) ทักษะการสื่อสารสากล เช่น ภาษาอังกฤษ
2.4) สมรรถนะหลัก 4 ประการ (มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความซื่อตรง และความเป็นมือ
อาชีพ (Professionalism) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference) การทางานเป็นทีม
(Team Synergy) : หน้า 71)
3) ร้อยละ 80 ของบุคลากร สสวท. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) ร้อยละ 70 – 80 ของบุคลากร สสวท. สามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่านบุคลากรจนเกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์
ชัด
5) ร้อยละ 80 ของบุคลากร สสวท. มีทักษะความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6) ร้อยละ 80 บุคลากร สสวท. เชี่ยวชาญในสายงานของตน และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จนสามารถเป็นผู้นา/เป็นต้นแบบในประเทศด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1) วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่ และสามารถวาง
แผนการพัฒนาได้ด้วยตนเองในลาดับต่อไป
2) กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และให้มี ระบบติดตามการ
ดาเนินการตามแผน เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
4) กาหนดสมรรถนะที่พงึ ประสงค์ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 4.0 คือ ทักษะการ
เรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อการปฏิบัติงาน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะความ
เป็นผู้นาการเปลีย่ นแปลง และ สมรรถนะหลักของ บุคลากร สสวท. 4 ประการ (มุ่งมัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation) ความซื่อตรง และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การปฏิบัตงิ านอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (Standard Reference) การทางานเป็นทีม (Team Synergy) : หน้า 71)
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตน สามารถพัฒนาหรือนานวัตกรรมและ
องค์ ค วามรู้ม าใช้ เพื่ อการจั ด การเรีย นรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรความสามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่านบุคลากร ให้เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์
ชัด
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ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร และการธารงรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงไว้กับ สสวท.
เป้าประสงค์
1) มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
2) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน
- การสารวจความพึงพอใจของบุคลากร สามารถสารวจได้จากปัจจัยตางๆ ดังนี้ (ก) ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม (ข) สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ (ค) ความก้าวหน้า และความมั่นคงใน
งาน (ง) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (จ) การทางานรวมกันและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (ฉ)
สิทธิส่วนนบุคคล (ช) ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และ (ญ) ความเป็นประโยชน์ต่อ สังคม เป็น
ต้น
กลยุทธ์
1) กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของบุคลากรและ
สถานภาพของ สสวท.
2) ส่งเสริมและจัดการสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวกในการทางาน ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานของบุคลากรทุกฝ่าย
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างความสุขในทางาน (Happy Work place)
4) ส่งเสริมระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
5) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งมีการนาผลการ
ประเมิ น ไปใช้ จ ริ ง เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการให้ ผ ลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง เพื่ อ การสร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคน
6) พัฒนาระบบการยกย่องชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทางาน
7) วางแผนการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานที่ดีของบุคลากร
8) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร
9) พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ของบุคลากรทุกสายงาน

ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
เป้าประสงค์
1) ส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สานึกในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2) เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคล
ทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) บุคลากร สสวท. ทุกคนรับทราบเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ ว่าด้วยจรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตาแหน่งหน้าที่
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2) การรายงานผู้กระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ/ข้อบังคับ ไม่เกินร้อยละ 5
กลยุทธ์
1) ดาเนินการส่งเสริมและกากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบ เพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 1 บุคลากรเชี่ยวชาญ)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) มีแผนความต้องการอัตรากาลังคนครบทุกหน่วยงาน
2) สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
3) บุ ค ลากรทุ ก คนมี แ ผนการพั ฒ นาตนเอง รองรั บ
นโยบายประเทศไทย 4.0
4) บุคลากร สสวท. ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาสมรรถนะสาหรับการเป็น สสวท. 4.0 ดังนี้
(1) ทักษะการเรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21
(2) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน
(3) ทักษะการสื่อสารสากล เช่น ภาษาอังกฤษ
(4) สมรรถนะหลัก 4 ประการ (หน้า 71)
5) บุคลากร สสวท. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
6) บุคลากร สสวท. สามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่าน
บุคลากร เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด
7) บุ ค ลากร สสวท. มี ทั ก ษะความเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง
8) บุคลากร สสวท. เชี่ยวชาญในสายงานของตน และมี
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จนสามารถ
เป็นผู้นา/เป็นต้นแบบในประเทศด้านการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
9) บุคลากร สสวท. มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
10) บุ ค ลากร สสวท. ทุ ก คนรั บ ทราบเรื่ อ งข้ อ บั ง คับ
กฎระเบียบ ว่าด้วยจรรยาบรรณ และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตาแหน่งหน้าที่
11) การรายงานผู้ ก ระท าผิ ด หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ/ข้อบังคับ ไม่เกินร้อยละ 5

/

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

2561
/
70

2562
/
70

2563
/
80

2564
/
80

2565
/
80

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ

70

70

80

80

80

ร้อยละ

70

70

80

80

80

ร้อยละ

70

70

80

80

80

ร้อยละ

70

70

80

80

80

ร้อยละ

70

70

80

80

80

ร้อยละ

70

70

80

80

80

/

/

/

/

/

/

ร้อยละ

<5

<5

<5

<5

<5
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มิติที่ 2 กระบวนการทางานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)
จุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน และนามาปรับใช้กับกระบวนการทางาน ทาให้
สามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมายตามภารกิจหลักของสถาบันฯ หมายความว่า มุ่งเน้น
การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้
ทัดเทียมนานาประเทศตลอดไป
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
รองรับนวัตกรรมการทางานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อรองรับนวัตกรรมการทางานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์
1) พัฒนากระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมในทันสมัยตลอดเวลา
2) พัฒนาระบบให้บริการประชาชน โดยยึดความถูกต้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. มีผลงานมากมาย หลากหลาย และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
2) มีนวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวกสบาย และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

กลยุทธ์
1) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานของแต่ละส่วนงาน สามารถนาองค์
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมครบถ้วน
3) วางแนวทางการเชื่อมโยงการบริการระหว่างกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4) กาหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ
5) ส่งเสริมบูรณาการโครงการและภาระงานระหว่างหน่วยงานภายใน โดยเฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานที่
มีผลกระทบ (Impact) สูง
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) วิเคราะห์ความต้องการในการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานของแต่ละหน่วยงาน และวางแผนการนา
ระบบเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการพั ฒนาการท างาน การเรีย นการสอน และการสนั บ สนุ นทางวิ ชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8) ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีในการทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์
1) ผลผลิตของ สสวท. มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตามภารกิจด้วยนวัตกรรม/องค์ความรู้ สอดคล้องกับแผน
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
2) สสวท. สามารถพั ฒ นานวั ต กรรม/องค์ความรู้ใหม่ เพื่ อการพั ฒ นาการกระบวนการจั ด การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. มีนวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิต สสวท. มี ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงขึ้นด้วยนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
3) สสวท. มีผลการประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
แสดง ผลกระทบ (Impact) ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้เป็น
อย่างดี
กลยุทธ์
1) มีการบูรณาการ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นทีต่ ้องการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
2) ส่งเสริมให้พนักงาน สสวท. เป็นนักปฏิบัติการเพิ่มผลผลิต (Productivity Practitioner) ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ
(Mindset) ต่อการปรับปรุงพัฒนา และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต หรือ
Productivity Facilitator ที่พร้อมทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือ สร้ างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมกับเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0
4) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สสวท. สร้างสินทรัพย์ทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการมุ่งเพิ่มการผลิต เช่น เพิ่มการพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูนาการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาให้มากขึ้น
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ มาใช้เพื่อ การเพิ่มผลงาน หรือเพิ่มผลผลิต ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8) มุ่นเน้นการยกระดับคุณภาพผลงาน และพัฒนามารตฐานผลงานอย่างต่อเนื่อง
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ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 2 ผลงานมากมาย หลากหลาย)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) สสวท. มี ผ ลงานมากมาย หลากหลาย และเป็ น
/
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้
2) มี น วั ต กรรม/องค์ ค วามรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบ
/
ให้ บ ริ ก ารประชาชน ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบาย และ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
3 ) ส ส ว ท . มี น วั ต ก ร ร ม/ องค์ ค ว าม รู้ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
/
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
4) ผลผลิต สสวท. มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงขึ้น
ด้ ว ยนวั ต กรรม/องค์ ค วามรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน ร้อยละ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
5) สสวท. มีผลการประเมินผลงานด้านการจัดการเรียน
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
/
สามารถแสดง ผลกระทบ (Impact) ของการเรียนการ
สอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข อง
ประเทศได้เป็นอย่างดี
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ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

70

70

80

80

80

/

/

/

/

/

มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานของ สสวท. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีความพร้อมและ
ความสามารถในทุกด้านเพื่อภารกิจส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการทางานในภารกิจส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและความสามารถ ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

ยุ ท ธศาสตร์ 3.1 สสวท. มี เ ครื อ ข่ า ยการท างานในภารกิ จ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เป้าประสงค์
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต าม
แนวทางของ สสวท. อย่างเป็นระบบ
2) ขยายเครือข่ายการทางานในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) เครือข่ายในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศ (อาเภอ/ตาบล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของ สสวท.
3) จ านวนโรงเรียนต้ นแบบ สสวท. ครอบคลุ ม ทุ กภูมิ ภาค และครบทั้ งประถม มั ธ ยม เพิ่ ม ขึ้น ไม่ น้ อยกว่ า 60
โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2564
4) จานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
5) จ านวนหน่ ว ยงานภาคราชการส่ ว นต่ า งๆ ที่ ร่ ว มด าเนิ น งานและสนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
กลยุทธ์
1) เสริมสร้างเครือข่าย และขยายเครือข่ายการทางานในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการให้ บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ สสวท.
3) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่ว
ประเทศ
4) พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรูด้ ิจิทัล และสื่อดิจิทัล
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5) พัฒนาการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน เพื่อการร่วมดาเนินงานและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

ยุ ท ธศาสตร์ 3.2 ขั บ เคลื่ อ นพลั ง เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ ทั่ ว ประเทศมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากรและ
ความสามารถ ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ
เป้าประสงค์
1) ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแนวทาง สสวท.
2) พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ในสถานศึกษานอกระบบให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ร้อยละ 80 ของครูทั่วประเทศใช้หนังสือและคู่มือครู ของ สสวท.
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั่วประเทศใช้หนังสือเรี ยนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ สสวท.
หมายเหตุ
(1) ค่าเป้าหมายปี 2562 สารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2561
(2) ค่าเป้าหมายปี 2563 สารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2562

(3) ค่าเป้าหมายปี 2564 สารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
อาศัยแนวทาง สสวท. เป็นหลัก
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานอกระบบในทุกภูมิภาค มีกลไกการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้วตาม
แนวทาง สสวท.
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ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 3 เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2561

2562

2563

2564

2565

1) ร้อยละของเครือข่ายในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุก
พื้นที่ของประเทศ

ร้อยละ

70

70

75

80

80

ร้อยละ

60

60

70

80

80

โรงเรียน

20

20

40

60

60

หน่วยงาน
(สะสม)

10

10

20

30

30

หน่วยงาน
(สะสม)

10

10

20

30

30

ร้อยละ

65

65

70

80

80

ร้อยละ

50

50

60

70

70

2) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ด้ า นวิ ท ยา ศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท.
3) จ านวนโรงเรี ย นต้ น แบบ สสวท. ครอบคลุ ม ทุ ก
ภูมิภาค และครบทั้งประถม มัธยม
4) จานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5) จ านวนหน่ ว ยงานภาคราชการส่ ว นต่ า งๆ ที่ ร่ ว ม
ดาเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6) ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือและคู่มือครู ของ สสวท.
7) ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนและ/หรือสื่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
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มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)
จุดมุ่งหมาย สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และระบบการให้บริการในรูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) มี
นวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาสมัย เช่น ระบบการประชุมทางไกล (Remote E-meeting)
และมีนโยบายการปรับองค์กรสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือ เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อนา สสวท. สู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 4.1 สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
ยุทธศาสตร์ 4.2 สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ 4.3 พัฒนาการบริหารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร (ITA)
ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม

ยุทธศาสตร์ 4.1 สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
เป้าประสงค์
1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office)* และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)
2) สสวท. มีนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาสมัย
โมเดลสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) อธิบายในภาคผนวก ค.

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)
2) สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล (Remote E-meeting)
3) จานวนครั้งผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่เผยแพร่
มากกว่า 10 ล้าน ครั้ง ในปี พ.ศ. 2564
4) มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย มีความเป็นสมาร์ต
ออฟฟิศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)
2) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ในฐานะต้นแบบแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่
เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และเจ้าหน้าที่กับผูบ้ ังคับบัญชาผ่านระบบออนไลน์
6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก
7) มีหน่วยงานดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสานักงาน เพื่อที่องค์กรสามารถใช้
นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
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ยุทธศาสตร์ 4.2 สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่ได้
มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1) สสวท. เป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
2) สสวท. มีนโยบายและวางแผนการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปรับใช้ เพื่อพัฒนา สสวท. สู่การเป็นองค์ที่มีคุณภาพระดับสากล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. ผ่านมาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green Office)* ในปี พ.ศ. 2564
2) สสวท. ผ่านมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) * ในปี พ.ศ. 2564
*รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อธิบายในภาคผนวก ก. และ สานักงานสีเขียว (Green Office) อธิบายในภาคผนวก ข.

กลยุทธ์
1) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้มาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green Office)
2) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พัฒนา สสวท. สู่มาตราฐานสากล

ยุทธศาสตร์ 4.3 พัฒนาการบริหารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร (ITA)
เป้าประสงค์
1) สสวท. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล*
2) สสวท. มีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของบุคลากรทุกระดับอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. ผ่านการประเมิณธรรมาภิบาลองค์กร (ITA)*
*ธรรมาภิบาลองค์กร (ITA) อธิบายในภาคผนวก ง.

กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ สร้างระบบและกลไก
ในการบริหารงานบุคคลทีช่ ัดเจนและเป็นธรรม
4) กากับดูแลและดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
5) จัดทาแผนเพื่อกากับดูแลระบบงานภายในของ สสวท. และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ รายงาน
คณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส
6) สร้างเสริมวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายใน
7) พัฒนาระบบ IT รองรับการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพ/ความโปร่งใสในการทางาน
8) ด้านกฎหมาย มีการติดตามการปรับปรุง หรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การจัดตั้งตามมติ คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) และ ครม.
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9) ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างและการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจ
ใหม่

ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม
เป้าประสงค์
1) สสวท. มีนโยบายเพื่อการหารายได้เพิ่ม และวางแผนรองรับการลดภาระงบประมาณในอนาคต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สสวท. สามารถลดการพึ่งพางบประมาณลงได้
กลยุทธ์
1) ปรับโครงสร้างภายในให้สอดรับกับทิศทางการหารายได้เพิ่มเพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคต
2) วางแผนจัดการด้านงบประมาณ เพื่อรองรับการลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/ลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ลดการจ้างที่ปรึกษา และลดบุคลากรตามภารกิจงานทีล่ ดลง

ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 4 องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)
ตัวชี้วัด
1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และ
ดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)
2) สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล (Remote Emeeting)
3) คะแนนผ่านมาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green
Office)
4) คะแนนระบบธรรมาภิบาลองค์กร (ITA)
5) จานวนครั้งผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่
เผยแพร่
6) มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7) สสวท. ปรับตัวสู่เ กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง ชาติ
(TQA) และเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ผ่าน

√

√

√

√

√

ผ่าน

√

√

√

√

√

80

80

90

>90

>90

80

80

90

>90

>90

ครั้ง

8 ล้าน

8 ล้าน

9 ล้าน

10 ล้าน

10
ล้าน

ระบบ

10

10

12

14

14

√

√

√

√

√

√

เต็ม
100
เต็ม
100

55

56
74

56

57
๕๖

3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา สสวท. 4.0 กับยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562-2564 และผลผลิตตามภารกิจ
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรฯ
ของ สสวท. แบบก้าวกระโดด
มิติที่ 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย
ยุ ท ธศาสตร์ 2.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อรองรับนวัตกรรมการท างาน
ภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
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ยุ ท ธศาสตร์ 2.2 นวั ต กรรม/องค์ ค วามรู้ เพื่ อ
พั ฒ นาการกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับ
แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
มิติที่ 3 เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง
1. ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการทางานใน
ภารกิ จ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ (อาเภอ/ตาบล)
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้
ทั่ ว ประเทศมี ค วามพร้ อ มทั้ งด้ า นบุ ค ลากรและ
ความสามารถ ในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ

ยุทธศาสตร์ สสวท.
พ.ศ. 2562-2564
ยุ ท ธศาสตร์ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจ
ในระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ

ผลผลิต

ผลผลิ ต 1 หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ะดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ผลผลิต 2 หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application
มีความทันสมัย เข้าใช้ง่าย รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
ผลผลิต 3 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้
ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพชั้นสูงได้จริง ตามแนวทาง KOSEN
ผลผลิต 4 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนาไปพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 5 เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
ผลผลิต 6 เกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียน ผลผลิ ต 7 สสวท. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ขยายการให้ บ ริ ก าร
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสถานศึ ก ษาผ่า นเครือ ข่ า ย สสวท. ให้ มี คุ ณ ภาพทั่ว ผลผลิต 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกน
ประเทศอย่างเป็นระบบ
นา มีศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 9 การให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียน
คุณภาพ สสวท. ได้ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรฯ
ของ สสวท. แบบก้าวกระโดด
มิติที่ 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย
มิติที่ 3 เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ สสวท.
พ.ศ. 2562-2564
ยุ ท ธศาสตร์ 3 ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการเรี ย นการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ เ น้ น ความ
เข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและ
นอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
ยุ ท ธ ศา ส ตร์ 4 เ ร่ งรั ด พั ฒ นา แ ล ะ ส่ งเ ส ริ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น ก าลั ง ในการพั ฒ นาประเทศด้ ว ย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

ผลผลิต
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ผลผลิต 11 สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่ างๆ จัดการ
เรียนรู้ตามแนว ของ สสวท. นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต 12 มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และสามารถนาไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มิติที่ 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย
ผลผลิต 13 บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิ ต 14 บั ณ ฑิ ต พสวท. และโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ มี คุ ณ ภาพและเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นนาของประเทศ
ผลผลิต 15 มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนัก
เทคโนโลยี ที่มาจากผลผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ
มีค่าตอบแทนเหมาะสม
ผลผลิต 16 มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การ
พัฒนากาลังคนอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีจานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ยุทธศาสตร์ 5 ปรับภาพลักษณ์องค์กรและประสานความ ผลผลิต 17 บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหน้า เป็นที่
มิติที่ 1 บุคลากรเชี่ยวชาญ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. ยอมรับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของประเทศ
มิติที่ 4 องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลผลิต 18 บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
ทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
ผลผลิ ต 19 บุ ค ลากร สสวท.มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี ค วามรู้ ความสามารถ เป็ น
วิทยากร และสามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้
ผลผลิต 20 บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิ ต 21 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ โดยใช้ ร ะบบคุ ณ ภาพองค์ ก รและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต 22 การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย
ผลผลิต 23 บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
59

3.5 แผนดาเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นการพัฒนา

2561 2562

1. ด้านโครงสร้าง
1) สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการในรูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart
Office) และดิจิทลั ออฟฟิศ (Digital Office)
(2) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(4) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ในฐานะต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาผ่านระบบออนไลน์
(6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่าง
สะดวก
(7) มีหน่วยงานดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
สานักงาน เพื่อที่องค์กรสามารถใช้นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้าน
2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบ
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน
(1) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้มาตรฐานสานักงาน
สีเขียว (Green Office)
(2) กาหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) พัฒนา สสวท. สู่มาตรฐานสากล
(3) ทบทวน/ปรั บ โครงสร้ า งของสถาบั น ฯ เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของ
หน่ ว ยงานภายใน เช่ น การรวมฝ่ า ยงานด้ า นการก ากั บ ดู แ ลงาน
สานักงาน (Back Office) งานยุทธศาสตร์/นโยบาย และงานวิชาการ
ด้านการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
(4) การพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย
(5) ส่งเสริมบูรณาการการดาเนินงานตามนโยบายหลักที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและโครงการที่มีผลกระทบสูง
(6) พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย การเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อเชื่อมโยงกับผู้
กาหนดนโยบาย
2. ด้านกระบวนการทางาน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
1) กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม
(1) มีการบูรณาการ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นทีต่ ้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
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ประเด็นการพัฒนา

2561 2562

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
(2) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
(3) พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน เพื่อให้ เกิดความ
เข้าใจงานของแต่ละส่วนงาน สามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
และเชื่อมโยง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมครบถ้วน
(4) วางแนวทางการเชื่อมโยงการบริการระหว่างกลุม่ เป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน
(5) กาหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ
(6) ส่งเสริมบูรณาการโครงการและภาระงานระหว่างหน่วยงานภายใน
โดยเฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานที่มผี ลกระทบสูง
(7) พัฒนาระบบฐานข้อ มูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย
และสามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(8) วิเคราะห์ความต้องการในการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน
ของแต่ละหน่วยงาน และวางแผนการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การพั ฒ นาการท างาน การเรี ย นการสอน และการสนั บ สนุ น ทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถใช้ร ะบบเทคโนโลยีในการ
ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
2) ผลงานมากมาย หลากหลาย และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย
(1) พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมขององค์กร เพื่อกระตุ้นกระบวนการทางาน

(2) ส่งเสริมกระบวนงานมุ่งเพิ่มการผลิต
(3) มุ่งเน้นให้เกิดการนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ มาใช้เพื่อการเพิ่ม
ผลงาน หรือเพิ่มผลผลิตทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) มุ่งเพิ่มคุณภาพผลงานให้สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(5) ส่งเสริมการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
สสวท. ในสถานศึกษานอกระบบให้ครอบคลุมทุกภูมภิ าค
3) นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน สสวท. เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
(Productivity Practitioner) ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ (Mindset)
(2) สนับสนุนการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือ สร้างนวัตกรรม/
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และเพื่อการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ
(3) ส่ ง เสริ ม บรรยากาศการเรี ย นรู้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร
4) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชน
(1) วางแนวทางการเชื่อมโยงการบริการระหว่างกลุม่ เป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานภายใน และภายนอก
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(2) กาหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ
(3) ส่งเสริมบูรณาการในโครงการและงานระหว่างหน่วยงานภายใน โดย
เฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานที่มผี ลกระทบ (Impact) สูง
5) การพัฒนาเครือข่ายและพันธมิตร
(1) มีการวางแผนการพัฒนาเครือข่าย/พันธมิตรร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพ
ในการทางานและการบูรณาการร่วมกัน
(2) พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย/พันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการขยาย
เครือข่าย/พันธมิตรร่วมกันขององค์กร
(3) การสร้างความเข้าใจและให้ขอ้ มูลความรู้แก่เครือข่าย/พันธมิตร
เกี่ยวกับงานและกิจกรรมของ สสวท. ในภาพรวม
6) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้กาหนดนโยบาย
(1) มีการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย
(2) ส่งเสริมบูรณาการการดาเนินงานตามนโยบายหลักที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและโครงการทีม่ ีผลกระทบสูง
(3) พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับผู้
กาหนดนโยบาย
3. ด้านกฎหมาย
1) ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การจัดตั้งตามมติ กพม. และ ครม.
2) ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้าง
และการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจใหม่
4. ด้านบุคลากร
1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทุกคน
(1) ทบทวนการจั ด โครงสร้ า ง การก าหนดอั ต ราก าลั งของ สสวท. ให้
สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศทางของแผนการพัฒนาชาติ และ
แผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0
(2) จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่าย/สาขา/กลุ่ม
งาน ให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0
(3) จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน โดยมุ่ง
เพิ่มความเชี่ยวชาญในสายงาน มีสมรรถนะ 4.0 พร้อมเป็นผู้นาความ
เปลี่ยนแปลง และประเมินผลการพัฒนาตนเองเป็นประจา
(4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการสื่อสารสากล
(5) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะตามความเหมาะสม
(6) จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศ 4.0
(7) จัดฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับการขยายงานด้าน
บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้มากขึ้น
(8) ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรผลิตนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
หรือทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
(9) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม และกระตุ้นให้บุคลากรเผยแพร่ความรู้
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ภายในกลุ่มของตน เช่น ทักษะการใช้งานระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และทักษะด้านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่ง
บุคคลสามารถส่งต่อความรู้กันได้โดยง่าย
(10) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายในให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่าง
สะดวก
2) พัฒนาระบบเพื่อการธารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับ สสวท.
(1) สร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร

(2) พั ฒ นารู ป แบบสวั ส ดิ ก าร/ สิ่ งจู งใจให้ เ หมาะสมตามยุ ค สมั ย และ
คาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต
(3) พัฒนาระบบการยกย่องชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทางาน

(4) วางแผนการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานที่ดี
ของบุคลากร
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร
(6) พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน
(7) ส่งเสริมและจัดการสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวกในการทางาน
ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากรทุกฝ่าย
(8) ส่งเสริมให้มีการสร้างความสุขในทางาน (Happy Work place)
(9) ประเมินคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร เพื่อสารวจความพึ ง
พอใจของบุคลากรในด้านต่างๆ
5. ด้านธรรมาภิบาล
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

(2) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ สร้างระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่
ชัดเจนและเป็นธรรม
(4) กากับดูแลและดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(5) จัดทาแผนเพื่อกากับดูแลระบบงานภายในของ สสวท. และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ รายงานคณะกรรมการ สสวท.
ทราบทุกไตรมาส
(6) สร้างเสริมวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภายใน
(7) พัฒนาระบบ IT รองรับการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพ/ความ
โปร่งใสในการทางาน
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
(1) ปรับโครงสร้างภายในให้สอดรับกับทิศทางการหารายได้เพิ่มเพื่อลด
ภาระงบประมาณในอนาคต
(2) วางแผนจัดการด้านงบประมาณ เพื่อรองรับการลดการพึ่งพา
งบประมาณภาครัฐ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร เช่น ลดการจ้างที่ปรึกษา และลดบุคลากรตามภารกิจ
งานที่ลดลง
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1. ด้านโครงสร้าง
ปรับโครงสร้างลดความซ้าซ้อน
เป็นองค์กรศักยภาพสูง ปฏิบัติ
1) สสวท. เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วาม โครงสร้างองค์กรมี
ของหน่วยงานภายใน
ภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้
ขนาดเหมาะสม
ทันสมัย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงานตาม
เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) ดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) มีนวัตกรรมด้านการ
เทคโนโลยีของประเทศอย่างมี
ภารกิจฯ
มีระบบบริหารจัดการและระบบการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาสมัย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสานักงานสีเขียว
ประสิทธิภาพ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน
2. ด้านกระบวนการทางาน
กาหนดกรอบแนวทาง
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจใน
และมาตรฐานการ
1) กระบวนการบริหารจัดการ
กาหนดทิศทางชัดเจน
การให้บริการสูงขึ้น
ให้บริการ
ภายใน
และมีการพัฒนา (ข้อมูลพร้อม เข้าถึงง่าย)
2) การพัฒนาระบบให้บริการ
ระบบ IT รองรับการ
3) การพัฒนาเครือข่ายและ
ให้บริการเต็ม
ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมที่มี Impact สูง
พันธมิตร
ผลงาน/ผลผลิต เพื่อกระบวนการ
ประสิทธิภาพ
4) การเผยแพร่องค์ความรู้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
5) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้
และเทคโนโลยีของชนในชาติมี
กาหนดแนวทาง
กาหนดนโยบาย
คุณภาพ หลากหลาย และสามารถ
เชื่อมโยงการ
พั
ฒ
นาฐานข้
อ
มู
ล
องค์
ค
วามรู
้
บู
ร
ณาการและวางแผนการถ่
า
ยทอดองค์
ค
วามรู
้
6) สร้างผลงานได้มากมาย
ผลักดันประเทศไทยสู่ความก้าวหน้า
ให้บริการ
การพั
ฒ
นางานวิ
จ
ย
ั
เพื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
นวั
ต
กรรมองค์
ค
วามรู
้
และการเชื
อ
่
มโยงกั
บ
หลากหลาย และเป็นผลผลิตที่มี
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
เครื
อ
ข่
า
ยอย่
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ/ประสิ
ท
ธิ
ผ
ลสู
ง
สุ
ด
คุณภาพตามเป้าหมาย
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้
ปรับปรุง/แก้ไข
สอดคล้องกับแนวทางการปรับ
มีกฎระเบียบที่เอื้ออานวยให้การ
3. ด้านกฎหมาย
พ.ร.ฎ. การจัดตั้งตาม
โครงสร้างและการปรับตัวของ
ปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ
มติ กพม. และ ครม.
องค์กรตามภารกิจใหม่

3.6 แผนดาเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (เป้าประสงค์ระยะ 5 ปี) ต่อ
ประเด็นการพัฒนา

เป้าหมายผลงาน
ปี 2561

4. ด้านบุคลากร
พัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญ สามารถนาเทคโนโลยีที่ ช่องทางในการสื่อสาร
ทันสมัยมาใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่
และผูบ้ งั คับบัญชา
การปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่าง
ผ่านระบบออนไลน์
เป็นระบบ และต่อเนื่อง
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5. ด้านธรรมาภิบาล
พัฒนาการบริหารจัดการใน และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ
1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2) ลดการพึ่งพางบประมาณ
อุดหนุนจจากภาครัฐ รวมทั้งการ
วางแผนเพิ่มรายได้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

พัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน
ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้จัดการองค์ความรู้
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก
พัฒนาบุคลากรให้รองรับระบบ e-office
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทุกๆ ด้าน เช่น สมรรถนะ 4.0 ทักษะความเป็นผู้นาความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการขยายงาน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

จัดทาแผนการกากับดูแลกิจการและระบบงานภายในของ สสวท. และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนเพื่อ
รายงานคณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส
กากับดูแลและดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสานักงาน ป.ป.ช.
ทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามมติ ครม. และ กพม.

เป้าประสงค์
ระยะ 5 ปี
บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะสูงขึ้น
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทุก
รูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และสามารถเป็นผู้นาด้านการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศได้อย่างยั่งยืน
สสวท. เป็นองค์กรทีไ่ ด้รับคะแนนด้าน
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

สสวท. เป็นองค์กรทีไ่ ม่เป็นภาระด้าน
งบประมาณแผ่นดินในระยะยาว

จัดทาแผนการเงิน/รายได้ โดยกาหนดเป้าหมายให้สามารถเพิ่มรายได้
ให้ได้ร้อยละ 15 ต่อปี

3.7 แผนดาเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ประเด็นการพัฒนา
1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านกระบวนการ
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3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านบุคลากร
5. ด้านธรรมาภิบาล
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6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ได้แนวทางการปรับโครงสร้าง มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่ รับทราบปัญหาอุปสรรคที่
ได้รับการแก้ใขมีประสิทธิภาพ
ที่ชัดเจน
เกิดขึ้น
ยิ่งขึ้น
มีทิศทางที่
มีแนวทาง/มาตรฐานการ
ระบบ IT และฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา
ชัดเจน
ให้บริการ
ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การ
ปรังปรุง/แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน
จัดตั้งตามมติ กพม. และ ครม.
ปีงบประมาณ 2561-2562 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ พ.ร.ฎ. ใหม่มีผลบังคับใช้
อบรมเจ้าหน้าที่ภายใน eเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
office
จัดทาแผนและแนวทางด้านธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัด
กากับติดตามและรายงานผลต่อกรรมการ สสวท.
ของสานักงาน ป.ป.ช.
เป็นรายไตรมาส
ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร
ลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ โดยเพิ่มรายได้ร้อยละ 15 ต่อปี

3.8 แผนดาเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ประเด็นการพัฒนา
1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านกระบวนการ
3. ด้านกฎหมาย
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4. ด้านบุคลากร
5. ด้านธรรมาภิบาล
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ทบทวนโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุค 4.0
ได้รับการแก้ใขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และประกาศใช้ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดาเนินการตามแนวทาง/
รับทราบปัญหาอุปสรรคที่
ทบทวน/ปรับปรุงระบบ IT และฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
มาตรฐานการให้บริการ
เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การจัดตั้ง
ปรังปรุง/แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน
ตามมติ กพม. และ ครม.
ปีงบประมาณ 2561-2562 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ พ.ร.ฎ. ใหม่มีผลบังคับใช้
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรดาเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผน
ร่างแผนพัฒนาบุคลากรตามสาขา/กลุ่มงาน และร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ปรับแผนและแนวทางด้านธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัดของสานักงาน
กากับติดตามและรายงานผลต่อกรรมการ สสวท.
ป.ป.ช. ให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาองค์กร ยุค 4.0
เป็นรายไตรมาส
ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร
จาทาแผนและดาเนินการเพื่อการลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐในระยะยาว
และแผนเพิ่มรายได้ให้สถาบันฯ (ร้อยละ 15 ต่อปี)

ส่วนที่ 4
สมรรถนะ 4.0 ของบุคลากร สสวท.
การดาเนินการพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้มีสมรรถนะ 4.0 (ศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0) โดยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านต่างๆ เริ่มตั้งแต่ศักยภาพตามมาตรฐาน ทักษะ
ความรู้ ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งแต่ละหน้าที่ ไปจนถึงสมรรถนะสาหรับยุค 4.0 โดยเฉพาะ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกทาง และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะ
4.0 ที่บุคลากร สสวท. ควรมี หรือนับเป็นคุณลักษณะร่วมกันของพนักงาน สสวท. ทุกคน ที่จาเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม
กัน เพื่อการเป็น สสวท. 4.0 จาแนกตามระบบสมรรถนะเป็น 5 กลุ่ม ดังหัวข้อ 4.1

4.1 สมรรถนะ 4.0 ของบุคลากรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถพื้นฐานสาหรับทุกคนทุกตาแหน่งที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคานวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล และรวมถึง ทั ก ษะด้ า นดิ จิต อลและเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งเข้ามามีส่วนใน
ชีวิตประจาวันและการทางานเกือบทุกขั้นตอน ที่สาคัญ เทคโนโลยีกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การจะ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานจาเป็นจะต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
อยู่เสมอ
2) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร สสวท. 4 ประการ คือ IPST ประกอบด้วย มุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation: I) ความซื่อตรง และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism: P) การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference: S) การทางานเป็นทีม (Team Synergy: T) อธิบายต่อไป ใน
หัวข้อ 4.2
สานักงาน ก.พ. ได้สร้างต้นแบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนขึ้น และกาหนดให้ข้าราชการแต่ละคนต้อง
มีสมรรถนะหลัก 5 ประการ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม
3) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นสาหรับแต่ละบทบาทหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมาย ซึ่งการจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากร
แต่ละบทบาทอาจจาเป็นจะต้องมีสมรรถนะบางประการแตกต่างกัน สสวท. กาหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร ดังนี้ กลุ่มวิชาการ (1) การนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการทางาน (2) ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้และการสอนงาน (3) การคิดวิเคราะห์ (4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา กลุ่มอานวยการ การนาความรู้
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการทางาน (2) ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้และการสอนงาน (3) การบริการที่ดี (4)
การวางแผนและการบริหารจัดการ ดังผังสมรรถนะ สสวท. หน้า 70
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดให้ข้าราชการจาเป็นต้องมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ อย่างน้อย 3 สมรรถนะต่อ
หน้าที่ ดังนี้ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
เข้าใจผู้อื่น การดาเนินการเชิงรุก ความถูกต้องของงาน ความมั่นใจของตนเอง ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ สุนทรียภาพทางศิลปะ การประสานงาน การวางแผน การติดตามงาน การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา
การให้ ค าปรึ ก ษา การบริ ห ารงานวิ จั ย การบริ ห ารโครงการ การบริ ห ารงบประมาณ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ ความสามารถในการจัดทาเอกสาร
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4) สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การ (Management Competency) หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จาเป็นสาหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับจัดการถึงผู้บริหารระดังสูงสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายงานของ สสวท. ซึ่งสมรรถนะการบริหารจั ดการ ประกอบด้วย การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) การให้อานาจผู้อื่น (Empowerment) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน (Caring & Developing Others) รวมทั้ ง ภาวะผู้ น า วิ สั ย ทั ศ น์ การวางกลยุ ท ธ์ ภ าครัฐ
ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน
5) ความรู้ ความชานาญเฉพาะสายงาน (Job Competency) หมายถึง ความรู้เฉพาะสายงานที่จาเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นความชานาญที่จาเพาะเจาะจงต่อบุคคลและหน้าที่มากขึ้น เช่น ความรู้
ด้ า นงานทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources Knowledge) การบริ ห ารด้ า นงานสารสนเทศ (Information
Technology Management) ความรู้ด้ านงานบัญ ชี (Accounting Knowledge) ความรู้ในด้ านงานคลั งพัสดุและ
จัดซื้อ (Store and Purchasing Knowledge) เป็นต้น โดยความรู้ความชานาญเฉพาะสายงานสาหรับ สสวท. เพื่อ
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศนั้น ความรู้
ความชานาญที่จาเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
จัดทาสื่อ การออกแบบหลักสูตรที่จาเพาะเจาะจงสาหรับการพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับ เช่น บุคลากร สสวท. ที่ทา
หน้าที่จัดทาสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนระดับประถม ต้องมีความรู้ทั้งด้านศึกษาศาสตร์ประถมวัย มีทักษะ
การเขียนและการอธิบายสาหรับให้เด็กประถมเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กประถมวัยอีกด้วย

การนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ใน
การทางาน
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้
และการสอนงาน
การคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ บุคลากร สสวท. ต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
ตาแหน่งหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบใน
ระดับสูง และเป็นผู้นาความ
เปลี่ยนแปลงในงานนั้นๆ
พร้อมทั้งมีแผนการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

การบริการที่ดี
การวางแผนและ
การบริหารจัดการ

ระบบสมรรถนะ ของ สสวท.
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ที่มา: คู่มือการประเมินสมรรถนะ และแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ (2560)

4.2 สมรรถนะหลักของบุคลากร สสวท. 4 ประการ (IPST)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) อันหมายถึงทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในสถาบันฯ จาเป็นต้องมี
ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานที่จะนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังที่กล่าวในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 สมรรถนะหลักของ
บุคลากร สสวท. ที่พึงมีประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความซื่อตรงและ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference) และ
การทางานเป็นทีม (Team Synergy) ทั้งนี้ บุคลากรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่รับผิดชอบ และพร้อมพัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของภารกิจสูงสุด
1) มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (I) คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถ
ออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการทางานใหม่ๆ และนาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการทางานที่
รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ดังนี้
(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบ
(2) เรียนรู้วิธีการ กระบวนการทางานใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ การศึกษาค้นคว้า
ประชุม สัมมนา ดูงาน และฝึกอบรม เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
(3) เสนอแนะแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการทางานที่
รับผิดชอบได้
(4) ให้คาปรึกษา แนะนา สอน บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมาใช้พัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
(5) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่ปิดกั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ ร่วมงานหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนนาความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้
(6) ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น หรือโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบั ญชาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ยึดติดกับกรอบหรือรูปแบบความคิดเดิมๆ
(7) ประเมิ น ความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ที ม ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในการใช้ ค วามคิ ด ริ เริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในหน่วยงานของตนได้อย่างชัดเจน
(8) กาหนดวิสัยทัศน์หรือวางนโยบายในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม
(9) พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างเป็นแบบแผนและ
นามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง
2) ความซื่อตรง ความเป็นมืออาชีพ (P) คือ มีความรู้ความเข้าใจ และมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ พัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ มีความศรัทธาต่ออาชีพและองค์กร ปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับ สสวท. ดังนี้
(1) สามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือรักษาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรต่อผู้บังคับบัญชาได้
(2) พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับวิชาชีพ
ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
(3) ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้กระทาสิ่งผิดพลาดและเหตุผลของการกระทาดังกล่าว
(4) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธ รรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมฯ และวิชาชีพ
ของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความสม่าเสมอในการแสดงความคิดเห็น หรือแนวคิด ในการปฏิบัติงานในประเด็นความ
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ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับ สสวท. ในการแสดงออกทั้งในด้าน
หลักการและการปฏิบัติตน
(5) ใช้วิจารญาณด้านจริยธรรมมาประกอบในกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(6) เป็ น ต้ นแบบที่ดีในระดั บหน่ว ยงานที่ ตนเองกากับดูแลในการปฏิบัติงานด้ วยความยุติธรรม
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมฯ เป็นบุคคลตัวอย่างให้พนักงานในองค์ กรยึดถือเป็นแบบอย่างใน
เรื่องของความมีจรรยาบรรณความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับ
สสวท.ได้
3) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (S) คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ของ สสวท. เพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
(1) แสดงความสนใจใฝ่รู้ในเทคนิค เครื่องมือ วิธีการและองค์ความรู้ในสาขาอาชีพของตน รวมถึง
สามารถทางานในตาแหน่งงานของตนโดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพได้อย่างเหมาสม
(2) รอบรู้ สั่งสม และสามารถถอดบทเรียน จนสามารถจัดการความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์และ
เทคนิค เครื่องมือ อย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ สามารถนาวิชาการ ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่สั่งสมไว้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งเชิงลึกหรือเชิงกว้างในงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
ต่ อเนื่ องและสม่าเสมอ สามารถนาความเชี่ย วชาญที่มี ไปต่ อยอดหรือสร้างแผนงานหรือบูรณาการงาน เพื่ อการ
ปฏิบัติงานในอนาคตที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร และให้คาปรึกษาและให้ความรู้แก่นักวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สสวท.
(4) สามารถสร้า งให้ เกิด บรรยากาศแห่ ง การพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญในองค์ก รด้ ว ยการจั ด สรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่ า ง
ต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมแก่องค์กรอย่างไม่ติดกรอบความเชื่อ หรือรูปแบบเดิมๆ
4) การทางานเป็นทีม (T) คือ มีความเข้าใจในภารกิจเป้าหมายของทีมและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีส่วนร่วมในการทางาน แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ ความคิดเห็นและความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทีมบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
(1) รู้จัก และสามารถแสวงหาโอกาสให้ผู้อื่น ช่วยให้หน่วยงานเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้
(2) ประสานพลังและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่หน่วยงานในเครือข่ายทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการท างาน พร้อมทั้ ง ท างานร่ว มมื อกับเครือข่ายได้ อย่ างราบรื่นและต่อเนื่ อง รวมทั้ ง การแบ่ ง ปันข้อมู ลที่เ ป็น
ประโยชน์แก่เครือข่ายทั้งหมดอย่างเหมาะสม
(3) สามารถบริหารจัดการเพื่อประสานพลังของหน่วยงานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ สสวท.
และสามารถสานพลังความร่วมมือของเครือข่าย หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างรู้จังหวะ และมีเทคนิคในการเจรจาโน้ม
น้าวได้อย่างมียุทธศาสตร์และยุทธศิลป์ รักษามิตรภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์และมุ่งประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม
(4) ผลักดันและสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และเครือข่ายทั้งหมดให้เติบโตและสานพลังอย่าง
เข้มแข็ง ยั่งยืน สร้างการยอมรับจากกลุ่มเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ในการประสานพลังในการทางานเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จในงานร่วมกัน
72

(5) สามารถทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สาเร็จ และไม่เป็นภาระ ไม่สร้างความยุ่งยากต่อ
การทางานของทีม หรือหน่วยงาน รวมถึงไม่เกี่ยงงาน
(6) สามารถทางานร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในทีม ที่ปรึกษา/คณะกรรมการได้อย่างราบรื่น และ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสและยอมรับให้สมาชิกในทีมเข้ามาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงานหรือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ และพร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน
(7) สามารถทางานร่วมกับเพื่อนในทีมอย่างเข้าใจ รู้จังหวะ และสร้างสรรค์ มีน้าใจ เต็มใจช่วยเหลือ
รับอาสาและให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม ร่วมรับผิดชอบในการทางานเป็นทีม รับรู้ในภาพรวมของงานในทีม เพื่อตอบคาถามแทนทีมได้
(8) สามารถสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายภายใน สสวท. และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของ
ความสาเร็จในงานร่วมกัน ส่งเสริมขวัญกาลังใจและแรงบันดาลใจของทีมงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
และสามารถสมานรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างทีมงานที่ร่วมงานได้
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4.3 มิติการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สสวท.)
มิติที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อย่างเป็นระบบ
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

1.1 สารวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาประจาปี
- สารวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนา

/

/

ทาการสารวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องของ
ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนา 2 ปีครั้ง

1.2 Micro learning in the workplace
พัฒนาสมรรถนะ BC, CC, MC, และ FC โดยผ่านวิธีการและช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น Clip , E-learning in E-HR , website hrod.ipst.ac.th

/

/

/

/

- Update ข้อมูลอย่างน้อย เดือนละ 4 เรื่อง
- ในแต่ละเดือนมีพนักงานเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ของพนักงานทั้งหมด

/
/

/
/

/
/

/
/

- ร้อยละ 80 ของพนักงานทุกกลุ่มได้รับการพัฒนา

1.3 Basic competency
1.3.1 พัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ
- หลักสูตร ทักษะด้านดิจิทลั ของบุคลากรภาครัฐ (ก.พ.)
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสวท. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายนวัตกรรม ดาเนินการ)
- หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy Skill Set)
- หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการควบคุม กากับและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการดิจิทลั (Digital
Governance, Standard and Compliance Skill)

/

/
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- ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการพัฒนาในด้าน ICT
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน
1.3.2 การเขียนหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือโต้ตอบ
- การเขียนรายงานการประชุม
- การเขียนคากล่าว

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

/

/

/

/

- ร้อยละ 100 ของพนักงานได้รับการพัฒนาในด้านการ
เขียนหนังสือราชการ
- พนักงานมีสมรรถนะด้านการเขียนหนังสือราชการ
เพิ่มขึ้น

1.4 Core Competency
1.4.1 INNOVATION
- ศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่างด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

/

- หลักสูตร Design Thinking for Innovation/Innovator (กลุ่ม
วิชาการและกลุ่มอานวยการ)
- หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม Thinking Skill for
Innovation (กลุม่ วิชาการและกลุม่ อานวยการ)
- หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (กลุ่มวิชาการ)
- หลักสูตร “นวัตกรรมการบริการและออกแบบ” Service
Innovation and Design (กลุ่มอานวยการ)
- หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร” Innovation in
Organization
- หลักสูตร “การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม และกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร”
- การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม สสวท.

/

/

/

/

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ภายใน 5 ปี พนักงานร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับ
การพัฒนา

/

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

/
/
/
/
/

76

- จานวน 1 ครั้ง
- ภายใน 5 ปี มีผลงานนวัตกรรมที่นาไปใช้ได้ จานวนไม่
น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

1.4.2 STANDARD REFERENCE
- การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน

/

- สร้างการรับรู้ในเรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ

/

/

/

- ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานได้รบั ความรู้เรื่อง
การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงาน และรับทราบข้อบังคับ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ
- ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานผ่านการทดสอบ

1.4.3 TEAM SYNERGY
We are IPST
- We are IPST รุ่นที่ 15-16

/

/

- ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานใหม่ สสวท. เข้า
ร่วมกิจกรรม We are IPST

การสัมมนาบุคลากรประจาปี
- การสัมมนาบุคลากรประจาปี
การพัฒนาทีมในสาขา/ฝ่าย (แต่ละหน่วยงานดาเนินการเอง)

/

/

/

/

/

/

/

/
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- ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงาน สสวท. เข้าร่วม
กิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงานได้พัฒนาทีม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

1.5 Functional Competency
1.5.1 IPST Functional Course
- หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 – 5
(กลุ่มวิชาการ รุ่นละ 30 คน)
- หลักสูตรการนาเสนออย่างมืออาชีพรุ่นที่ 2 – 5
(กลุ่มวิชาการ รุ่นละ 30 คน)
- หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสาเร็จ รุ่นที่ 1 – 4
(รุ่นละ 30 คน)
- หลักสูตร หลักการเขียนบทความทางวิชาการ
- หลักสูตรต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จัดโดย ASTEP เช่น
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
- ฝึกสอน
- สารวจ/ผู้บริหารกาหนดรายชื่อ
- การประสานและทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
- ทาหนังสือส่งตัว
- ติดตามและประเมินผล

/

/
/

/

/
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/

- ได้นักวิชาการที่สามารถเป็นวิทยากรอย่างมือ
อาชีพเพิ่มมากขึ้น
- นักวิชาการสามารถนาเสนอผลงานวิชาการได้
อย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

/

/

/

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา

/

/

/

/

/

/

- มีบทความวิชาการได้รับการตีพมิ พ์ระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ 2 เรือ่ ง
- จัดหลักสูตรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี
ละ 1 หลักสูตร

/

/

/

- พนักงานวิชาการได้ฝึกสอนในโรงเรียนทุกปี
อย่างน้อยปีละ 2 คน

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

1.5.2 Functional Competency (วิชาการ)
- กิจกรรมส่งเสริมการนาดิจิทลั เทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน

/

- หลักสูตรการจัดทาสื่อดิจิทัลขัน้ พื้นฐานสาหรับการเรียนการสอน
- การจัดทาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์สาหรับสื่อการเรียนการสอน
- เทคนิคการตัดต่อลาดับภาพสือ่ ดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
1.5.3 Function Competency (อานวยการ)

/

- หลักสูตรสร้างและจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กร
- หลักสูตรบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Data Analysis ด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel/ Power BI
- นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Smart PR)
- การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Content)

/
/

/

/
/

/

- ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
- ร้อยละของพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจที่
เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อดิจิทัล
- ร้อยละ 85 ของบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีใน
การเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารของ
สสวท.
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
- ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ สสวท.

/
/

1.5.4 ทุนการศึกษา
- ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อไม่เกิน 7 คน ในปีงบประมาณ
2562 และ ไม่เกิน 3 คน ในปีงบประมาณ 2564
1.5.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ

/
/

/
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/

/

- สัดส่วนจานวนพนักงานที่รับทุนการศึกษาต่อ
จานวนทุนที่จัดสรรให้

/

- ผลงานที่ได้จากการไปร่วมกิจกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

1.6 IDP – Individual Development Plan
1.6.1 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2562 – 2565

/

80

/

ร้อยละ 80 ของบุคลากร สสวท. ได้จัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

มิติที่ 2 การพัฒนาผู้บริหาร สู่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน
2.1 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
2.1.1 Agile Leader
- หลักสูตร Leadership in an Age of Digital Disruption (ระดับสูง ,
ระดับกลาง)
- หลักสูตร Agile Leader (ระดับสูง , ระดับกลาง)
- หลักสูตร การสื่อสารทรงประสิทธิผล (ระดับกลาง)
- หลักสูตร การสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ (ระดับกลาง)
- หลักสูตร การสร้างและบริหารเครือข่าย (ระดับสูง , ระดับกลาง)
- หลักสูตร พัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ที่ดเี พื่อต่อยอด
ความร่วมมือ (ระดับสูง , ระดับกลาง)
2.1.2 Agile Organization
- หลักสูตร การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization (ระดับสูง ,
ระดับกลาง)
- หลักสูตร Agile Human Capital (ระดับสูง , ระดับกลาง)
- หลักสูตร การบริหารโครงการด้วยแนวทาง Agile (ระดับกลาง)
2.2 การส่งเสริมสมรรถนะทางบริหาร
2.2.1 Managerial Development Activities
- Self-Learning เช่น การเรียนรู้ช่องทางออนไลน์
- การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนากับหน่วยงานภายนอก

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

/

/

/

/

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

-ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร สสวท. และหัวหน้า
โครงการเข้าร่วมการอบรม
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
- เครื อ ข่ า ยของ สสวท. ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
จานวนเพิ่มขึ้น

/

/

/

/

/

/

/
-ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร สสวท. และหัวหน้า
โครงการได้รับการพัฒนา

81

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตาแหน่ง
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

3.1 Career Path & Development
3.1.1 แผน Career Path & Career Development
- ศึกษาโครงสร้างองค์กร / จานวนตาแหน่ง ณ ปัจจุบัน
- วางแผนขั้นตอนและกิจกรรมในการจัดสายอาชีพของพนักงานให้
เหมาะสมกับทุกกลุ่ม
- จัดทาผัง Career Path ในรูปแบบ Vertical (เลื่อนตาแหน่งขึ้นตาม
ฝ่าย/สาขาเดิม) และแบบ Horizontal Career (ตาแหน่งเดิมแต่ย้ายฝ่าย /
สาขา
- จัดทาแนวปฏิบัติในการนา Career Path ไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานเกิดความเข้าใจ
3.1.2 จัดทาเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ทางเอกสาร
และในระบบ e-HR และดาเนินการพัฒนา
กลุ่มบริหาร (Managerial Training Road Map
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับต้น
กลุ่มวิชาการ (Competency and Functional Training Road
Map)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ

/
/

/

/

/
/

- ร้อยละของพนักงานที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ
เลื่อนตาแหน่ง และ ร้อยละของการเลื่อน
ตาแหน่งจากพนักงานภายใน
- พนักงานร้อยละ 80 เข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
ช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแผน Training Road Map
ครบทุกตาแหน่ง

/
/
/
/
/
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ช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแผน Training Road Map
ครบทุกตาแหน่ง

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ผู้ชานาญ
นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
กลุ่มอานวยการ (Competency and Functional Training Road Map)
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่
3.1.3 การติดตามและรายงานความคืบหน้าในการทา Career Path ที่
กาหนด
3.1.4 กิจกรรมสื่อสารและทาความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่อง Training Road
Map
- จัดทาแนวปฏิบัติในการนา Career Path ไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจ
- Clip อธิบาย Training Road Map, ระบบเส้นทางความก้าวหน้า
- Infographic เกี่ยวกับเส้นทางการฝึกอบรมในแต่ละกลุม่ งาน
3.1.5 Succession Plan

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

/
/
/
/
/
/
/
/

- ติดตามและรายงานผลทุกๆ 6 เดือน

- Clip และ Infographic อย่างน้อย 1
ชุด

- การเลือกตาแหน่งเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

/

- การกาหนดเกณฑ์ คัดเลือกผูม้ ีประสิทธิภาพ

/

- การคัดเลือกและจัดทาบัญชีข้อมูลกลุม่ เป้าหมาย

/

- ภายในปี 64 – 65 กลุ่มที่เป็นผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งสามารถเข้าสู่ตาแหน่งได้ทันที (มี
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ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

- การจัดทาแผนและพัฒนาผู้มศี ักยภาพ

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

/

/

- การติดตามและประเมินผล

ปี 2464 –
2565
/

ผลผลิต / ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ได้ทันที , ต้องพัฒนา
1 – 2 ปีและกลุ่มที่อยู่ระหว่างจัดเตรียม

3.1.6 Talent Management
Professional Talent Pool
(การรวบรวม)
- ผู้บริหารกาหนดบุคคลทีม่ ีคุณสมบัตเิ หมาะสม
- คัดกรอง / สรรหา
Development

/

อัตราส่วนของ Talent กับจานวน
พนักงานทั้งหมด *
/

จานวนพนักงานที่เป็น Talent ร้อยละ
100 ได้รับการพัฒนา

- อบรม / On the Job training / Coaching / มอบหมายงานโครงการ
Talent Retention
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
- Work – Life Balance
- ให้รางวัลและผลตอบแทนที่เหมาะสม
การติดตามและประเมินผล

/
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/

/

พนักงานที่เป็น Talent ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ยังคงทางานกับ สสวท.

/

/

ติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครัง้

มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีความความยั่งยืนและเข้มแข็ง
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน
4.1 การพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ตามเกณฑ์
PMQA/TQA
- การดาเนินงานในการจัดทา PMQA*
4.2 การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

/

/

/

/

- สสวท. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

/

/

/

/

- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สสวท.

4.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
- ผู้อานวยการกาหนดนโยบายเพื่อให้ผลผลิตของ สสวท. มี
มาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- กาหนดเป็นภารกิจและตัวชี้วดั ใน PA และ PI ของผู้บริหาร
- สารวจ/กิจกรรม ที่จะต้องจัดทาเป็นคู่มือปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่างๆใน สสวท.
- จัดจ้างทีมจัดทาคู่มือปฏิบัติงานตามที่สารวจ

/

- คู่มือปฏิบัติงานของ สสวท. แยกตามหน่วยงาน

/
/
/

/

4.4 การปรับปรุงระบบการทางานเพื่อพัฒนาองค์กร
4.4.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (e-HR)

- ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการ
ทางาน
- ประหยัดเวลาการทางานและทรัพยากร
- มีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ช่วยในการ
ทางาน

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงาน/ผู้บริหาร
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

4.4.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอื่น ๆ เช่น การเงินและ
งบประมาณ ทุนการศึกษา เป็นต้น

/

/

/

4.4.3 งานบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล

/

- ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการ
ทางาน
- ประหยัดเวลาการทางานและทรัพยากร
- มีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ช่วยในการ
ทางาน

ปี 2561 –
2562

/

4.5 การจัดการความรู้ (KM)
4.5.1 การสารวจความเชี่ยวชาญของบุคคล
(จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตอบแบบ
สารวจ)
4.5.2 IPST Guru Sharing

⁄
⁄

ร้อยละ 70 ของพนักงานตอบแบบสารวจ
⁄

- กิจกรรมเมนูความรู้

⁄

⁄
- จัดให้มีกิจกรรมเมนูความรูเ้ ดือนละ 1เรื่องเผยแพร่
ผ่าน Intranet/Internet
- จัดให้มี workshop กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จานวน 2 ครั้ง
- เผยแพร่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
- ร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมดมาร่วมกิจกรรม

- workshop “IPST GURU Sharing”
- IPST Sharing
- ประชาสัมพันธ์ประเด็นการเรียนรู้และข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน KM
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นแหล่งรวบรวม
- จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผูร้ ่วมกิจกรรม เช่น การสะสม
คะแนนในการร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ
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ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

/

/

/

/

- จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมจานวน 12 ครั้ง

/

/

/

/

- พนักงานจานวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

4.6 จิตอาสา
4.6.1 กิจกรรม สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต
- การ์ดสะสมแต้ม เพื่อจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วม
4.6.2 กิจกรรม สานฝันปันน้าใจจากพี่สู่น้อง
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่ขาดแคลน
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสังคม
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

- กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น
- กิจกรรมการปฏิบัติธรรม นอกสถานที่ (ระยะสั้น)

⁄

⁄

⁄

⁄

พนักงาน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมส่งเสริมธรรมะกับการพัฒนาตนเองและงาน
ทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เชิญบุคคลภายนอกมาบรรยายเรื่องราวธรรมะ

⁄

⁄

⁄

⁄

จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี

⁄

มีคู่มือจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพที่เหมาะสมกับปัจจุบัน
พนักงานร้อยละ 100 รับรู้คณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

5.1 โครงการธรรมนาทาง น้อมนาชีวิต

5.2 IPST Ethics โครงการจริยธรรม
- ทบทวนคู่มือจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

/
⁄

⁄
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⁄

มิติที่ 6 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.
ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

/

/

/

/

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

6.1.2 ด้านการออมและการเงิน

/

/

/

/

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

6.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

6.1.4 ด้านการดาเนินชีวิตและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

/

/

/

/

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

6.1.5 การเพื่อเตรียมอาชีพหลังเกษียณอายุ

/

/

/

/

จานวน 1 ครั้ง/ปี

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
- กิจกรรมสงกรานต์
6.2.2 กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

6.2.3 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

/

/

/

/

ร้อยละ 80 ของพนักงานมี
ส่วนเข้าร่วมในกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของพนักงานมี
ส่วนเข้าร่วมในกิจกรรม
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

6.2.4 ชมรมภายใน สสวท.

/

/

/

/

พนักงานทุกคนเข้าร่วมชมรม

6.2.5 Big Cleaning Day

/

/

/

/

จานวน 1 ครั้ง/ปี

6.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน (บรรยาย ศึกษาดูงาน
Workshop ตาม Generation)
6.1.1 ด้านสุขภาพกายใจ

6.2 กิจกรรมที่จัดโดย สโมสร สสวท.
6.2.1 กิจกรรมตามวันสาคัญตามประเพณี
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ปีที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ปี 2561 –
2562

ปี 2562 –
2563

ปี 2563 –
2564

ปี 2464 –
2565

6.3.1 สารวจระดับความสุข (Happinometer) ของบุคลากร สสวท.

/

/

/

/

จานวน 2 ครั้ง/ปี

6.3.2 ผู้อานวยการพบพนักงาน

/

/

/

/

จานวน 6 ครั้ง/ปี

6.3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน ONE DAY TRIP

/

/

/

/

จานวน 1 ครั้ง/ปี

6.3.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร

/

/

/

/

6.3 Employee Engagement Activities

- We Love IPST

- จานวน 2 ครั้ง/ปี
- ระดับความสุข
(Happinometer) ของ
บุคลากร สสวท. สูงขึ้น

- We Care Your Voice
6.4 การส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน
6.4.1 การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการพนักงาน/บุคลากร สสวท.

/

6.4.2 HR Clinic @ Line & hrod.ipst.ac.th
ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Line และเว็บไซต์
- ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

/

/

/

- นาเสนอสวัสดิการใหม่ทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
- จานวนการเข้าถึงข้อมูลทาง
Line และเว็บไซต์
hrod.ipst.ac.th

- ข้อมูลสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินกู้ ทุนการศึกษา
- ข้อมูลทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล
90

สรุป
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร
4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือ นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยทั้งโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยีไฮเทค ซึ่งความสาเร็จขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลวัตใหม่ของแรงงาน เป็นผู้ประกอบการใหม่แห่งอนาคต และเป็นบุคลากรคุณภาพ
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดแนวทางการประเมินองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ และรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยแนวทางประเมินประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ข้อ เรื่องศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการ
กาหนดให้มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานขององค์การมหาชน นาไปสู่การพัฒนาชาติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของนโยบาย “Thailand 4.0” โดยในแผนก้าว
กระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปีนี้ องค์การมหาชนต้องตอบโจทย์สาคัญ คือ (1) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2547 (3) การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ (4) การส่งเสริมธรรมาภิ
บาลขององค์การมหาชน (5) การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน 4.0 และการ
นาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ดร. วิรไท สันติประภพ (2560) กล่าวว่า ในยุค 4.0 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงสาคัญๆ คือ (1) เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว (2) การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (3) การเติบโตของ
เมืองใหม่ และ (4) มาตรฐานของโลกไร้พรมแดน (อธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ณ หน้า 137) การปรับตัวเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจาเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็น
องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มีเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพองค์กร เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแผนพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
ซึ่ง สสวท. ร่างแผนฯ โดยมีความคาดหวังใน 10 ปีข้างหน้าเป็นปัจจัยหนึ่ง และกาหนดเป้าหมายที่จะต้องพัฒนา
ใน 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวติ และการธารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กบั สสวท.
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
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มิติที่ 2 กระบวนการทางานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
รองรับนวัตกรรมการทางานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการทางานในภารกิจส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นทีท่ วั่ ประเทศ (อาเภอ/ตาบล)
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและความสามารถ ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 4.1 สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
ยุทธศาสตร์ 4.2 สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ 4.3 พัฒนาการบริหารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร (ITA)
ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม

92

ภาคผนวก
(ก) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA)
(ข) สานักงานสีเขียว (Green Office)
(ค) แนวคิด Smart Office
(ง) หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
(จ) “4I’s” ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
(ฉ) แนวโน้มเทคโนโลยีทางการศึกษายุค 4.0
(ช) ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
(ญ) นวัตกรรมนาสู่อนาคตประเทศไทย
(ฐ) การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset)
(ฎ) ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship)
(ณ) การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
(ด) Digital Skills ที่คนไทยควรมี เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
(ต) โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ก

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award - TQA)
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวั ลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมาย
แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก
เจตนารมณ์ของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”
1. เพื่อสนับสนุนการนาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลสาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ประโยชน์ต่อองค์กร
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นาเกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รับประโยชน์ในทุก
ขั้นตอน เริ่มจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่า ระบบการบริหารจัดการของตนยังขาด
ตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
องค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อมและตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการ
ตรวจประเมินด์วยกระบวนการที่มีประสิ ทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงาน
ป้อนกลับถึงระบบจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนาไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้
สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ ในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการน าเสนอวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเข้ า เยี่ ย มชมสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ นาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่ อวันที่ 5
กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึง
ความสาคัญของรางวัลนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวั ล
คุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ง ชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วม มือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและ
การบริการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
และผลการดาเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแหง่ชาติ และ
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องค์กรที่ได้รับรางวัลจะนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาองค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ
นาไปประยุกต์เพื่อให้ประสบผลสาาเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดาเนินการไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้
รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และ
กระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศทั่วโลกนาไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ : รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก
วัตถุประสงค์ :
1) สนับสนุนการนาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลสาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสาคัญกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรของไทย ให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดาาเนินการที่น่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนและติดตามความสาเร็จของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้รางวัลนี้เป็นที่
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนจวบจนทุกวันนี้
- สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ (FTPI) เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระภายใต้ ก ารก าากั บ ดู แ ลของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมารับรองการดาเนินงาน ทาหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริมการ
เพิ่มผลผลิตของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจในการนาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปใช้ให้เป็นประโยชน์อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นขององค์กรและของ
ประเทศ
- สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OTQA) เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีผู้อานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นผู้รับมอบอานาจ นานโยบายไปบริหาร
จัดการสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้กระบวนการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของประเทศ
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องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติมีบทบาทในการแบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความสาเร็จ
ขององค์กรและกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่ อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนาาไปประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม กลไกสาคัญในการแบ่งปันประสบการณ์ คือ งานสัมมนาผู้รับรางวัล (Winner Conference) และการ
สัมมนากรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Winner Best Practices) ซึ่งสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดเป็นประจาทุกปี
โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากองค์กรที่ประสบความสาเร็จทั้งหลาย
และนาเอาไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ทุกรายได้แสดงความมุ่งมั่น ในบทบาทของการเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้วย
การนาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการดาาเนินการสู่ความเป็นเลิศของตนอย่างเปิดเผยจริงใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานับ
พันคนทุกปี เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้องค์กรจานวนมากได้ริเริ่มนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถขององค์กร และนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ข้อกาาหนดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
แบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ
1. การนาองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
6. การจัดการกระบวนการ
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3. การมุ่งเน้นลูกค้า
5. การมุง่ เน้นบุคลากร
7. ผลลัพธ์

เจตจานงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ก็คือ การช่วยพัฒนาองค์กร ไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ในธุรกิจ
ใด และตอบคาถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี้ (1) องค์กรดาเนินการได้ดีอย่างที่ควรเป็นหรือไม่ (2) องค์กรรู้ได้อย่างไร
(3) องค์กรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร
จากการท้าทายตนเองด้วยการตอบคาถามของเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ องค์กรจะได้สารวจตนเองว่า ได้สาเร็จในสิ่งที่สาคัญต่อองค์กรแล้วหรือไม่ ซึง่ คาถามของเกณฑ์ครอบคลุม
7 ด้านที่สาคัญในการจัดการและการดาเนินการขององค์กร

ภาพเชื่อมโยงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ทั้ง 7 หมวด
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจาก ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซึ่งเป็นรากฐาน
สาหรับการบูรณาการผลการดาเนินการที่สาคัญและข้อกาหนดการ ปฏิบัติการภายใต้กรอบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งจะ
สร้างพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติข้ อมูลป้อนกลับ และความสาเร็จอย่ างต่อเนื่ อง ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11
ประการ คื อ • มุ ม มองเชิ ง ระบบ (Systems perspective) • การน าองค์ ก รอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น (Visionary
leadership) • ความเป็ น เลิ ศ ที่ มุ่ ง เน้ น ลู ก ค่ า (Customer-focused excellence) • การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุ ค ลากร (Valuing people) • การเรี ย นรู้ ร ะดั บ องค์ ก รและความคล้ อ งตั ว (Organizational learning and
agility) • การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success) • การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)
• การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility)
• จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency) • การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value
and results)
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ที่มา: หนังสือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562
(TQA Criteria for Performance Excellence Framework 2018-2019)
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)
ความเป็นมา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546- 2550 ) ก าหนดให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการและวิธีการทางาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานของหน่วยงานราชการให้อยู่ใน
ระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่ากับ
เกณฑ์รางวัลของนานาชาติ (TQA) เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารการจัดการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
บริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รภาครั ฐ มี ก ระบวนการท างานและผลสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
จุดเริ่มต้นของการนาแนวคิดของ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” มาใช้นั้น กล่าวได้
ว่า อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยที่ ก.พ.ร. ได้ร่วมมือ
กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการจัดทาหลักเกณฑ์ และแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และได้นาแนวคิดดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบ การนาแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ของการดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของ PMQA
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
สู่ระดับมาตรฐานสากล
- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ส่ ว นราชการที่ นาเกณฑ์คุณ ภาพการบริหารการจั ด การภาครัฐ ซึ่ ง เป็ น กรอบการประเมิ นระดับ
มาตรฐาน สากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารส่วนราชการ ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดวิธีการและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป
การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนราชการ เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ นาไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์กร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ทาให้เข้าใจถึงภาพรวมของส่วนราชการและสิ่งที่สว่ นราชการนั้นเห็นว่ามีความสาคัญ
 ช่วยในการระบุข้อมูลสาคัญที่อาจขาดหายไป และทาให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสาเร็จของ
กระบวนการ และผลลัพธ์การดาเนินการ
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 เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง หากพบว่า เรื่องใดไม่มีข้อมูล
หรือมีข้อมูลแต่ไม่เพียงพอ หรือมีข้อมูลแต่ขัดแย้งกันให้ส่วนราชการจัดให้มี หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาข้อยุติ
แล้วแต่กรณีก่อนดาเนินการประเมินตนเองต่อไป
ส่วนราชการต้องเขียนคาอธิบายและตอบคาถามเกี่ยวกับ
1. ลักษณะองค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่
•
หมวด 1
การนาองค์กร
•
หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
•
หมวด 3
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•
หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
•
หมวด 5
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
•
หมวด 6
การจัดการกระบวนการ
•
หมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ
หมวด 1 การนาองค์กร ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1) การนาองค์กร และ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนของการนาองค์กรจะเป็นการพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ
(ก) การกาหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยให้ความสาคัญต่อการที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมี
การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการดาเนินการที่คาดหวัง และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บุคลากรขององค์การได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง
(ข) การกากับดูแลตนเองที่ดี โดยให้ความสาคัญต่อการบริหารองค์การที่ยึดหลักความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
(ค) การทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการ โดยให้ความสาคัญต่อการที่องค์การจะต้อง
มีการทบทวนผลการดาเนินการ ตลอดจนการนาผลมาปรับปรุงส่วนราชการ
สาหรับในส่วนที่สองคือส่ วนของความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมนั้น จะเป็นการพิ จารณาใน 3 เรื่องคือ
(ก) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยให้ความสาคัญในการพิจารณาต่อการดาเนินการกรณี
ที่การปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสังคม
(ข) การดาเนินการอย่างมีจริยธรรม โดยให้ความสาคัญต่อการพิจารณาในเรื่องที่องค์การมีการ
ดาเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการวัดและการตรวจติดตามการมีจริยธรรม และ
(ค) การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สาคัญ โดยให้ความสาคัญต่อการที่องค์การสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ
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กล่าวโดยสรุป ในหมวดที่ 1 นี้เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการดาเนิน การ
อย่างไร ในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว และความคาดหวังในผลการ
ดาเนินการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่า ส่วนราชการมีการกากับดูแล
ตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะและชุมชนอย่างไร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1) การจัดทายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ 2) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
โดยในส่วนของการจัดทายุทธศาสตร์และกลยุทธ์จะเป็นการพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ
(ก) กระบวนการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ โดยพิ จ ารณาในเรื่องของวิ ธี การวางแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนการนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผน
(ข) เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดยพิจารณาในเรื่องของการกาหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกรอบเวลาในการบรรลุผล ตลอดจนพิจารณาความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด
สาหรับในส่วนของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะเป็นการพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ
(ก) การจัดทาแผนปฏิบัติการและการนาแผนไปปฏิบัติ โดยพิจารณาในเรื่องของการจัดทาแผน
ปฎิบัติการ การนาแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และแผนหลัก
ด้านทรัพยากรบุคคล และ
(ข) การคาดการณ์ ผ ลการด าเนิ น การ โดยพิ จ ารณาในเรื่ อ งของวิ ธี ก ารคาดการณ์ ผ ลการ
ดาเนินการ ตลอดจนเกณฑ์เปรียบเทียบที่สาคัญต่างๆ
กล่าวโดยสรุป หมวด 2 จะเป็นการตรวจประเมินวิธีการกาหนดเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่เลือกไว้ ไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1) ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
2) ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับในส่วนแรกก็เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยพิ จ ารณาในเรื่องของการกาหนดกลุ่ ม ผู้ รับ บริการ การรับ ฟั ง และเรีย นรู้เพื่ อกาหนดความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
และส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
(ก) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ รับ บริการ กลไกหลั กๆที่ผู้รับบริการติด ต่อส่ วนราชการ ตลอดจนกระบวนการจัด การข้อร้องเรีย น และ
(ข)การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดความพึงพอใจ ไม่
พึ ง พอใจ การใช้ ข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การ ตลอดจนการติ ด ตามข้ อ มู ล จากผู้ รั บ บริ ก าร
กล่ า วโดยสรุ ป หมวด 3 จะเป็ น การตรวจประเมิ น ว่ า ส่ ว นราชการก าหนดความต้ อ งการ
ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการ
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ดาเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ทา
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนาไปสู่การกล่าวถึงในทางที่ดีหรือในทางบวก
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1) การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการของส่วนราชการ และ
2) การจัดการสารสนเทศและความรู้
สาหรับในส่วนแรกจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของ
(ก) การวั ด ผลการด าเนิ นการ โดยพิ จ ารณาในเรื่องของการเลื อกการรวบรวมข้อมู ลและ
สารสนเทศที่สอดคล้องและบูรณาการ การเลือกและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และ
(ข) การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ โดยพิจารณาในเรื่องการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินการและแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการสื่อผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และสาหรับในส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของ
(ก) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาในเรื่องของการทาให้ข้อมูลและ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศ ตลอดจนถึงการที่ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีความ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย และ
(ข) การจัดการความรู้ โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการจัดการความรู้ขององค์การ ตลอดจน
การทาให้มั่นใจว่าข้อมู ลและสารสนเทศ ถูกต้อง ทันการณ์ เชื่อถือได้ ปลอดภัย แม่นยา และเป็นความลับ
กล่าวโดยสรุป หมวด 4 เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรับปรุงข้อมูลารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1) ระบบบริหารงานบุคคล
2) การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ และ
3) ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สาหรับในส่วนแรกจะเป็นการพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ
(ก) การจัดระบบบริหารงาน บุคคล โดยพิจารณาในเรื่องของการจัดระบบและบริหารงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และความคล่ อ งตั ว ตลอดจนการน าความคิ ด ที่ ห ลากหลายมาใช้ ใ นระบบงาน
(ข) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องของการประเมินผล
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อสนับสนุนผลการดาเนินการ ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน รางวัล และสิ่งจูงใจ
ต่างๆ
(ค) การจ้ า งงาน และความก้ า วหน้ า ในการงาน โดยพิ จ ารณาในเรื่ อ งของการก าหนด
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น ตลอดจนการสรรหาว่าจ้างการสืบทอดตาแหน่ง
สาหรับในส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ
(ก) การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องของการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะใหม่
(ข) การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการจูง
ใจให้พนักงานพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
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และสาหรับในส่วนที่สามจะเป็นการพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ
(ก) สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงสุขอนามัย ป้องกันภัย
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
(ข) การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องการกาหนด
ปัจจัยที่สาคัญต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจตลอดจนการบริการสวัสดิการและนโยบายสนับสนุน
พนักงาน
กล่าวโดยสรุป หมวด 5 เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานบุคคลและระบบการเรียนรู ของ
บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันกับเป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ
การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะ
นาไปสู่ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1) กระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า โดยพิ จ ารณาในเรื่ อ งการก าหนดกระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
การจั ด ท าข้ อ ก าหนดของกระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า การออกแบบกระบวนการเพื่ อ ตอบสนองข้ อ ก าหนดที่
ส าคั ญ การควบคุม และปรับ ปรุง กระบวนการที่ สร้า งคุณ ค่า ตลอดจนการลดค่า ใช้ จ่า ยด้า นการตรวจสอบ
ทดสอบและตรวจประเมิน และ
2) กระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาในเรื่องการกาหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทา
ข้อกาหนดของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญ การควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมิน
กล่าวโดยสรุป หมวด 6-เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สาคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ
การให้ บ ริการ และกระบวนการอื่ น ที่ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสร้า งคุณ ค่า แก่ผู้ รับ บริการ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และส่ ว น
ราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญต่างๆ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ประกอบไปด้วยผลลัพธ์ 4 ส่วน คือ
1) มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลการบรรลุความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนผลด้านการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันในการ
ให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน
2) มิ ติ ด้ า นคุณ ภาพการให้ บ ริการ โดยพิ จ ารณาในเรื่องผลความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลตัวชี้วัดที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิ บั ติ ราชการ ผลการปฏิบั ติ ง านตามมาตรฐานการปฏิบั ติ ง านของกระบวนการที่ ส ร้า งคุณ ค่า และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน และ
4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาในเรื่องผลด้านระบบบริหารงานบุคคล ผลด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร ผลด้านการสร้าง
นวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ผลการเปิดเผยรายงานผลการใช้งบประมาณรายรับ -รายจ่าย
ประจาปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้ ผลด้านการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย ผลด้านการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน และผลด้านการเป็นองค์กรที่ดี (Organizational Citizenship) ในการ
สนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
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กล่าวโดยสรุป หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการใน
มิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการดาเนินการของส่วนราชการโดย
เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายแล้ว กล่าวว่าเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ถ้าวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่
เป็นผลลัพธ์นั่นเอง
โดยที่ส่วนที่เป็นกระบวนการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มการนาองค์กร (ประกอบด้วยหมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และหมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รั บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการ (ประกอบด้วยหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ)
กลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มพื้นฐานของระบบ (ประกอบด้วยหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้)
สาหรับในส่วนที่เป็นผลลัพธ์นั้นได้แก่ หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ซึ่งก็คือ การแบ่งการตรวจ
ประเมินออกเป็น 4 มิติ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการนั่นเอง คือ
มิติ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติ ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติ ด้านการพัฒนาองค์กร

ที่มา: www.person.doae.go.th/new53/km/info_km/tool/PMQA.doc
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สานักงานสีเขียว (Green office)
ส านัก งาน (Office) หมายถึงสถานที่ ทางานที่มี การออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงา นราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ผู้ทางานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการรวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ภายในที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงาน ได้แก่พื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ประกอบอาหารห้องน้า ลานจอดรถพื้นที่รองรับของเสียระบบ
บาบัดของเสีย
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยนาไปผ่านกระบวนการแปร
สภาพเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ได้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้ นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
การนากลับมาใช้ซ้า (Reuse) หมายถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ
กลับมาใช้ใหม่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่เ ป็ นมิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อม (Eco-Product) หมายถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการ
ผลิตการเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงาน
จากน้าและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดจนกระทั่งเสร็จสมบรูณ์ เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รอการบรรจุลง
ในหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์สาหรับเตรียมการขนส่ง และจัดจาหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์นั้นอย่างถูกวิธี
สานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึงสานักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงานที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีแนวทางในการจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า
หลักเกณฑ์ หมายถึง ข้อกาหนดที่สานักงานจะต้องมีหรือต้องปฏิบัติ
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการนาสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ที่ ยั ง ไม่ เ คยมี ใช้ ม าก่ อ นหรือ เป็ น การพั ฒ นาดั ด แปลงจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ทั น สมั ย และได้ ผ ลดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
การปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หมายถึงการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่
เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นรวมถึงกา
ปรับปรุงการทางานประจาวันให้ดียิ่งขึ้น
สานักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทาเกณฑ์สานักงานสีเขียวขึ้น
เพื่ อตอบสนองต่ อปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อมที่ ส าคัญ ในปั จ จุ บั น คือ ภาวะโลกร้อน โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ที่ จ ะช่ ว ยให้
สานักงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์และแนวทางการประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office)
2. เพื่อส่งเสริมให้สานักงานนาเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อตรวจประเมินและรับรองสานักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
 ประโยชน์โดยตรง คือ ลดค่าใช้จ่ายในสานักงานจากการลดค่าไฟฟ้าปริมาณการใช้กระดาษ
และ อื่นๆ
 ลดมลภาวะทางอากาศและน้า ลดการตัดต้นไม้
 การสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีส่วนทาให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและมีกาลังใจในการทางาน
 ภาพพจน์ทดี่ ีต่อองค์กร ปัจจุบันการใช้คุณธรรมหรือความดีเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจถือ
ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็น และเป็นแนวโน้มของโลกทีผ่ ู้ประกอบการทัง้ หลายควรจะยึดถือ และปฏิบัติ
เนื่องจากหากทุกองค์กรใช้แนวทางนี้ในการดาเนินธุรกิจสิ่งที่ได้กลับมา คือ ความเจริญ และ
ภาพพจน์ทที่ดีขององค์กร
 สร้างรายได้และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นโครงการสานักงานสีเขียว ไม่เพียงแต่จะทาให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ เพราะมีส่วนร่วมเท่านัน้ แต่องค์กรยังสามารถสร้างรายได้จากการ
ที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงส่งผลให้
องค์กรมีกาไรมากขึ้น
 ผลประโยชน์ของผู้บริโภคทีจ่ ะได้รับจากราคาสินค้าที่ถูกลงและมีคุณภาพ
เกณฑ์การตรวจสอบสานักงานที่จะได้รับเป็นสานักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่า เพื่อแบ่งระดับของ
สานักงานออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งสานักงานจะต้องประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงาน ตามคู่มือติดตาม
ตรวจสอบที่ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงาน
สานักงานที่ผ่านการตรวจเกณฑ์ขั้นต่า จากคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแล้ว กรม
ส่ ง เสริม คุณ ภาพสิ่งแวดล้อมจะให้ คะแนนการตรวจประเมิ นระบบการจัด การสิ่ง แวดล้อม เพื่ อจั ด ระดับของ
สานักงานต่อไป ทั้งนี้การให้คะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่การปฏิ บัติด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรู้ ความ
เข้า ใจของพนั กงาน ปริม าณก๊า ซเรือนกระจกที่ ไ ด้ จ ากการคานวณ และการลดปริม าณก๊า ซเรือนกระจกใน
สานักงาน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติสานักงานสีเขียว (Green Office) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานและเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานสานักงานสีเขียว (Green Office) มี
ความสมบูรณ์
0.5 คะแนน หมายถึ ง สภาพพื้ น ที่ การปฏิบั ติ ง านส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) ด้ า นการดู แล
สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และเอกสารที่ใ ช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานสานักงานสีเขียว
(Green Office) มีการปฏิบัติเป็นบางส่วนและไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร
0 คะแนน หมายถึ ง สภาพพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) ด้ า นการดู แ ล
สิ่งแวดล้ อมความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และเอกสารที่ใช้ในการควบคุ มการปฏิบัติงานสานักงานสีเขีย ว
(Green Office) ไม่ได้รับการปฏิบัติการ
https://deqpgreenoffice.wordpress.com/2016/07/13/คู่มือสานักงานสีเขียว-green-off/
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แนวคิด Smart Office
จุดเริ่มต้นของ Smart Office
แนวคิด Smart Office เป็นหลักการการจัดการซึ่งช่วยให้เ กิดการหมุนเวียนความรู้ภายในออฟฟิศของ
คุณให้มากขึ้น เสมือนการสร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก แค่จับเอาความรู้ที่มีอยู่
แล้วภายในออฟฟิศของคุณเองมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างมีระบบ แล้วคุณจะค้นพบกับศักยภาพของพนักงานที่
เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ
การจัดการความรู้ภายในองค์กรจะเริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทักษะความรู้หรือความ
ชานาญเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใน เรียกว่า “Tactic Knowledge” ซึ่งจะปรากฏ
ออกมาเมื่อพนักงานเริ่มปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น และระหว่างปฏิ บัติงานก็จะทาให้เกิดความรู้อีกอย่างหนึ่ง นั่น
คือความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน ซึ่งทาให้พนักงานแต่ละคนมีความรู้ติดตัวมาก
ขึ้น และนามาประยุกต์รวมกันเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งเรียกว่า “Explicit Knowledge” ซึ่งจะกลายเป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาต่อไป เมื่อมีการจัดการให้อยู่รูปแบบเอกสารที่สามารถเผยแพร่ต่อไปได้ หลักการของ Mobile office จะ
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรียกว่า “Tactic Knowledge” และพัฒนาไปสู่ “Explicit Knowledge” ใน
ที่สุด

ออฟฟิศที่เคลื่อนไหวเท่ากับความรู้ที่มากขึ้น
รูปแบบของ Smart Office จะให้ความสาคัญกับการปรับภูมิทัศน์ของออฟฟิศให้เอื้ออานวยต่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานมากขึ้น ปฏิวัติภาพออฟฟิศในแบบเดิมๆ ที่เราเห็นกันจนชินตาอย่างโต๊ะทางานที่
อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นบล็อกๆ หรือห้องทางานของผู้บริหารที่กั้นอย่างมิดชิดเหมือนอยู่คนละโลกกับพนักงานทั่วไป
ออฟฟิ ศ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นตามหลั กการ Smart Office จะเป็ น ภาพของโต๊ ะ ท างานที่ ไ ม่ มี ผ นั ง กั้ น และ
พนักงานจะนั่งทางานกันเป็นกลุ่มๆ อาจจะจัดโต๊ะทางานติดกันในลักษณะล้อมวงเข้าหากัน 4-5 โต๊ะ เพื่อให้
พนักงานสามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้ในขณะที่ปฏิบัติงาน บนโต๊ะทางานก็จะมีเพียงโทรศัพท์มือถือ และ
โน้ตบุ๊คสาหรับแต่ละคนเท่านั้น ไม่มีเอกสารส่วนตัวหรือของใช้ส่วนตัวใดๆ เพื่อป้องกันการสร้างอาณาเขตและปิด
กั้นตัวเองออกจากส่วนรวม และห้องทางานของผู้บริหารก็จะไม่เป็นลักษณะกั้นทึบอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นกั้น
ด้วยกระจกใสที่ สามารถมองเห็นส่วนของพนักงานได้ ซึ่งข้อดีของการทาเช่นนี้ก็คือ จะทาให้บรรยากาศของ
ออฟฟิศเปลี่ยนไป เป็นมิตรมากขึ้น และเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นด้วย

5 กฎสาคัญสู่ Smart Office
1. ห้องทางานเปิดโล่ง
2. โต๊ะทางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 4-5 คน
3. เอกสารต้องถูกจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Server) ทีส่ ามารถเปิด
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ดังนั้นโต๊ะทางานของพนักงานแต่ละคนจึงไม่จาเป็นต้องมีเอกสารส่วนตัวมากนัก
4. มีตู้ล็อกเกอร์สาหรับเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงาน
5. ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีของการทางานด้วยต้นไม้ประดับ

4 โซนแจ๋ว ส่งเสริมการทางาน
ออฟฟิศในลักษณะของ Smart Office นี้นอกจากจะต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดวางที่นั่งทางานซึ่ง
เป็นหัวใจหลักแล้ว ยังจะต้องมีการจัดวางพื้นที่ภายในออฟฟิศออกเป็น 4 โซนสาคัญด้วย เริ่มจาก
1. Base Zone ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นของโต๊ ะ ท างานของพนั ก งานและผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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2. Creative Zone คือส่วนของการระดมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการทางานของ
กลุ่ม เล็กๆ ซึ่งแม้จะเป็นงานที่ต้องระดมความคิด แต่จะหลีกเลี่ยงการกั้นผนังห้องโดยการใช้ไม้ประดับเป็นตัวกั้น
โซนแทน เพื่ อท าให้ บ รรยากาศดู ผ่ อนคลาย ประกอบกับ โซนนี้ ควรจะจั ด ให้ อยู่ ติ ด ริม หน้ า ต่ า ง เพื่ อส่ ง เสริม
บรรยากาศของการสร้ า งสรรค์ อี ก ทางหนึ่ ง และอาจจั ด ให้ มี จ อพลาสมาขนาดใหญ่ และคอมพิ ว เตอร์
ส าหรั บ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ พนั ก งานในการระดมความคิ ด
สร้างสรรค์ร่วมกันอีกทางหนึ่ง
3. Concentrate Zone เป็ น โซนที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ งานที่ ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด และสมาธิ สู ง เช่ น การออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดให้มีโต๊ะทางานส่วนบุคคลเล็กๆ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอาจจะต้องกั้นด้วยผนั ง
เพื่ อ สร้ า งสมาธิ ใ ห้ กั บ ผู้ ท างาน แต่ จ ะเลื อ กใช้ เ ป็ น ผนั ง แบบเคลื่ อ นย้ า ยได้ และไม่ สู ง มากนั ก เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เกิดความแปลกแยก
4. Refresh Zone เป็นโซนสาหรับพักผ่อนของพนักงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทาความ
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมากขึ้น โดยอาจจัดให้มีตู้จาหน่ายเครื่องดื่ม มุมหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

เริ่มจากโฮมเพจส่วนตัว สู่ขุมกาลังทางปัญญา
การกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีโฮมเพจเว็บไซต์เป็นของตัวเองนี้ ก็เพื่อทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม คือมีการบันทึกเกิดขึ้น ทาให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ไม่ว่า
พนักงานผู้นั้นจะยังทางานให้บริษัทหรือไม่ แต่ความรู้ที่เขาได้ถ่ายทอดไว้ยังคงอยู่และสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานในรุ่นต่อไปได้ โดยส่วนประกอบของเว็บไซต์ของพนักงานแต่ละคนนั้น แบ่งเป็น 4 เมนูได้แก่
1. My home เป็นเมนูสาหรับการแนะนาตัวเองของพนักงาน โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
การติดต่อ ซึ่งอาจจะออกแบบเป็นภาพ เสียง หรือความข้อความรวมกันแบบมัลติมีเดียก็ได้ ขึ้นอยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคน
2. My study เป็นเมนูสาหรับสรุปรายงานผลการทางานของตัวเองสาหรับพนังงาน เช่น รายงานผลการ
ท าโปรเจค หรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ พ บในระหว่ า งการท างาน และเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการ
ท างานเพิ่ ม เติ ม ในแต่ ล ะวั น ซึ่ ง สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ พ นั ก งานคนอื่ น สามารถเข้ า มาศึ ก ษาและน าไปปรั บ ใช้ ใ ห้
เป็นประโยชน์กับงานของตัวเองได้
3. Second house เป็นเมนูที่จะเล่าถึงประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาทั้งหมดโดยสรุป และนาเสนอ
ความสามารถความเชี่ยวชาญของตัวเอง
4. Resort home เป็นเมนูสาหรับเล่าถึงงานอดิเรกและชีวิตส่วนตัว เสมือนเป็นบล็อก (blog) ส่วนตัว
ของพนักงาน ซึ่งเมนูนี้จะนาไปสู่การทาความรู้จักกันของพนักงานในบริษัทเป็นการส่วนตัวได้มากขึ้น

ทาไมต้อง Smart Office
ข้อดี ของการจัด การออฟฟิศโดยหลัก Smart Office มี อยู่ ม ากมาย อย่ า งแรกคือทาให้ เกิดพื้นที่ว่าง
ภายในออฟฟิศมากขึ้น และเกิดความโล่งโปร่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการทางาน ลดความเป็น
ทางการในออฟฟิศลง ถัดมาคือส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมถึงลด
ช่องว่างระหว่างพนักงานด้วยกัน ทาให้เกิดการทางานเป็นทีมได้มากขึ้น เนื่องจากพนักงานได้มีโอกาสทาความ
รู้จักกันมาก และที่สาคัญคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้กระดาษ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บโดย
ระบบดิจิตอลที่สามารถเรียกใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในออฟฟิศ
Smart Office เป็นแนวคิดใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ออฟฟิศ และไม่ใช่วิธีการที่ซับซ้อนหรือ
ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด เพียงแค่จัดพื้นที่เสียใหม่ ใส่ใจกับพนักงานของคุณอีกนิด แค่นี้ ก็ทาให้
ออฟฟิศน่าอยู่มากขึ้นแล้ว
ที่มา http://www.softbankthai.com/Article/Detail/23245/ปรับสมดุลออฟฟิศด้วยเทรนด์เจ๋งๆ-แบบ-Smart-Office
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SMART Office การจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักว่า SMART Office
เป็นประเด็นที่หลายองค์กรอาจละเลย จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Enhance Productivity through SMART
Office” เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงสานักงาน ภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อสร้างบรรยากาศที่
ทาให้พนักงานมีความสุขในการทางาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี
วิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรมาบรรยาย คือ “วุฒิพงศ์ บุญนายวา” ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ “ดุจดาว ดวงเด่น” วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ “วุฒิพงศ์” กล่าวในตอนต้นว่า ปัจจุบัน Back Office มีส่วนสาคัญขององค์กร เพราะนอกจากจะ
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญ ๆ เช่น ทิศทาง แนวโน้ม กลยุทธ์ แผนงาน และผลการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กร
เพียงแต่ที่ผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่อาจมุ่งเน้นพัฒนา Core Business เป็นหลัก จนทาให้ขาดการให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพของทีมงาน Back Office น้อยลง
“เพราะองค์กรจะพึ่งความสามารถของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องทาให้ทุกคนเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ด้วยการช่วยปรับปรุงกระบวนการทางาน สร้างบรรยากาศการทางานที่เอื้อให้พนักงานกระตือรือร้น จนทาให้
สานักงานสมาร์ตขึ้น ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการทางานให้สั้นกระชับที่สุด เพื่อเพิ่มประสทธิภาพการทางาน
สูงสุด จนลูกค้าเกิดความพึงพอใจ”
“เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้แต่ละองค์กรต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน
องค์กรมากขึ้น ซึ่งทางสถาบันเพิ่มฯเล็งเห็นว่า การที่องค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาเป็น SMART Office ได้นั้น จะ
ทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุ รกิจ เราจึงจะทาโปรเจ็กต์นาร่ององค์กร SMART Office ขึ้นภายใน
ปีนี้ โดยกาลังเปิดรับสมัครบริษัทที่สนใจจะเป็นต้นแบบ SMART Office เพื่อเพิ่มผลิตภาพประมาณ 5 องค์กร”
นอกจากนั้น “วุฒิพงศ์” ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า SMART Office เป็นแนวทางการพัฒนา Productivity
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มุมมองหลักสาคัญ คือ
1. Flow – การไหลเวียนของงาน และการไหลเวียนของข้อมูล ซึง่ SMART Office ควรจะมีกระบวนการ
ทางานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด แต่ความท้าทายคือบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการมอบอานาจจากผู้บริหาร
2. Working Environment – สภาพแวดล้ อ มในการท างาน คื อ ท าอย่ า งไรเราถึ ง จะสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางาน เช่น แผนกที่เกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อทางานสะดวกขึ้น
จนทาให้เกิดการไหลเวียนการทางานที่ดี นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องแสง เสียง ความสะอาดในสานักงาน การให้
ความสาคัญกับเรือ่ งกรีน และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
3. Information – ทาอย่างไรถึงจะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้สะดวก
ทั้งนี้ คาว่า Information ยังรวมถึงความรู้ที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานด้วย
4. Culture – สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญร่วมกัน
ถึง ตรงนี้ “ดุ จ ดาว” จึ ง กล่ า วเสริม ว่ า SMART Office เกี่ย วข้องกับ การบริหารข้ อมู ล (Document
Management) ที่อยู่ในกระบวนการทางาน เป็นเรื่องที่หน่วยงาน Back Office ต้องให้ความสาคัญ เพราะเป็น
การสนับสนุนให้กระบวนการต่าง ๆ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
“เราคาดหวังว่าองค์กรจะสามารถวิเคราะห์แต่ละกระบวนการทางานว่าเอกสาร หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ
จาเป็นหรือไม่ ต้องคัดเลือกว่าอะไรคือข้อมูลสาคัญของกระบวนการทางานนั้น ๆ และเมื่อไหร่จึงนามาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง อัพเดต และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้”
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“เพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณเอกสารในสานักงาน ด้วยการนาระบบ Paperless มาใช้
คือการลดเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษมาเป็น Soft File โดยให้เหลือเฉพาะที่จาเป็นจริง ๆ ทั้งยังต้องหาที่เก็บ
เอกสารให้เหมาะสม รวมถึงการบริหาร Flow เอกสารให้สามารถค้นหาได้ง่าย”
“ดุ จ ดาว” กล่ า วต่ อ ว่ า สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ SMART Office เกิ ด ความยั่ ง ยื น คื อ พนั ก งานต้ อ งเห็ น
ความสาคัญ และมีส่วนร่วม ขณะที่ผู้บริหารก็ต้องมีความมุ่งมั่น และอยากทาจริงจัง เพราะ SMART Office จะ
สร้างให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
1. Process Efficiency – ประสิทธิผลของขั้นตอนการทางานที่สั้น กระชับ ใช้เวลาทางานน้อยลง แต่
เสร็จสมบูรณ์ อันจะทาให้เกิด Productivity เพิ่มสูงขึ้น
2. Quick Response – สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน/ภายนอกได้อย่างทันเวลาที่
ต้องการ
3. Good Workplace – มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ท าให้ ทุ กคนมี ค วามสุ ข กั บ การท างานเป็ น ระบบ ด้ ว ย
แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ
4. Smart People – คนมีจิตสานึกแบบ SMART Office และทาจนเป็นวัฒนธรรมในทุกระดับ
5. Employee Satisfaction – พนักงานรู้สึกพอใจกับลักษณะงาน
6. Profitable Company – เวลาในการทางานน้อยลง แต่มปี ระสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
ถ้าทาเช่นนี้ได้ จะเป็นแนวทางการปรับปรุงสานักงานภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
ทาให้คนมีความสุขกับการทางาน และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ที่มา : thaitrainingzone.com
http://www.incrystalbiz.com/life/smart-office
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หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
ความหมายของธรรมาภิบาล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ให้ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไว้ว่า หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง สาคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมรั ฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้นิยามความหมายของคาว่า “ธรรมรัฐ” หรือ “ธรรมาภิ
บาล” ไว้หลายประการ ดังนี้
1. ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชน
โดยทั่วไปในการที่จ ะทาให้การบริหารราชการแผ่นดินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
2. ประชารั ฐ หมายถึ ง การที่ ก ลไกของรั ฐ ทั้ ง ทางการเมื อ งและการบริ ห าร มี ค วามแข็ ง แกร่ ง มี
ประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส รับผิดชอบ
3. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดีหรือการปกครอง หรือการบริหารที่เป็นธรรม โดย
มีองค์ประกอบ 3 ประการ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความมีประสิทธิภาพ
นพ.ประเวศ วะสี ให้คานิยามของคาว่า “ธรรมรัฐ ” ไว้ว่า หมายถึง รัฐที่มีความถูกต้องเป็นธรรมซึ่ง
หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูกตรวจสอบได้
2. ภาคธุรกิจที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้
3. สังคมที่เข้มแข็งความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความ
ถูกต้องได้
ความสาคัญของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง
ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบนั อย่างแพร่หลาย เพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ขยันหมั่นเพียร ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทาให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทาให้เกิดการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อม
ได้รับความไว้วางใจในการร่วมทาธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและ
ประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐ บุรุษ กล่าวปาฐกถาพิ เศษเรื่อง จริย ธรรมของการบริหารภาครัฐ เมื่ อวั นที่ 9
กรกฎาคม 2548 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ว่า
การบริหารต้องพูดถึงผู้บริหารเพราะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน จริยธรรม
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ของการบริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลสาเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้บริหารจะต้องมีจิตสานึกที่จะนาสิ่งที่ดีไปใช้และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป สิ่งเหล่านี้
คือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. กฎหมาย 3. ความเป็นธรรม 4. ประสิทธิภาพ 5. ความโปร่งใส 6. ความมั่นคงของรัฐ
และ 7. ค่านิยมของคนไทย
ลักษณะของธรรมาภิบาล
ลักษณะเงื่อนไขของหลักธรรมาภิบาล มีหลักสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาส
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน(Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชานโดยชอบธรรม
2. หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารที่มีค วามสุจริต
และโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ กติกา และการดาเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานกากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้
3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที่
มีต่อสาธารณชน โดยมีการจัดองค์กรหรือการกาหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการดาเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้ มีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่ อ
ผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง
4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของรัฐบาล
หรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยส่วนรวมไม่ว่าจะโดยแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้ง
5. หลั กเกณฑ์ ที่ ยุ ติ ธ รรมและชั ด เจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบของ
กฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัด ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ
6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการทางาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้
ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่ าและเหมาะสม มีการดาเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ
และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (ด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ)
เป้าหมายของธรรมาภิบาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 25550 ได้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอั นเรียก
เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “good governance” โดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ 3ประการ ประกอบด้วย
ประการแรก การบริหารมุ่ งผลสั มฤทธิ์เพื่ อให้ การบริหารงานภาครัฐ มี คุณ ภาพได้ มาตรฐานตามที่
ประชาชนต้องการ มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและในกระบวนการทางาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทางาน รวมทั้งการประหยัด มีประสิทธิภาพต่อผลงานนั้นแทนการ
เน้นทาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและวิธีการเพียงอย่างเดียว
ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนบทบาทการทางานของภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าที่หลักของภาครัฐซึ่ง
ได้แก่ การกาหนดนโยบายที่ มองการณ์ไกลการมีบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคเป็นธรรมและองค์การ
บริหารอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดาเนินการ
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ประการที่สาม การบริหารแบบพหุภาคีได้แก่ การบริหารที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติงานโดยไม่ผูกขาดหรือรวมศูนย์อานาจ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจ การบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ กาหนด
ขอบเขตเป้าหมายของคาว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่า ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจ หรืออานาจของ ตัวบุคคล จะต้อง
คานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้
บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจาชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมาย
ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคาศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิง
สงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราช
กระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทางานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่ อสัง คม การใส่ใจปัญหาการบริหารจั ด การ การกระตือรือร้น ในการ
แก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทาของ
ตนเอง
6. หลั กความคุ้ม ค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลั กความคุ้ม ค่า หมายถึ ง การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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แนวทางปฏิบัติตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
ธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างชัดเจน เพราะหลักทั้ง 6 ประการ สามารถนามาแปรเป็นวิธี
ปฏิบัติสาหรับองค์กร เพราะเมื่อองค์กรมีการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน พนักงานก็มีความสุขมีขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนรักและทุ่มเทในการทางาน และพร้อมมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของบริษัท
ดังนั้น การนาธรรมภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อความสาเร็จของ
องค์กรทุกประเภททุกระดับ
1. การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทุกระดับจะทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง ทาให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างความเข้มแข็งให้ประชาคม
และเพิ่มการมีส่วนร่วม
2. เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เอาผลประโยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าคน
รวยหรือคนจนในเรื่องการมีงานทา การมีรายได้ การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรือแก้ปัญหาถึงแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงก็ยังช่วยลด หรือ
บรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาที่ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีก อีกทั้งทาให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้าน
ทั้งทางคุณค่าและจิตสานึกทางสังคม การเมือง
4. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริมให้คนมีความซื่อสัตย์สุจิต
5. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตยจะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และมีการตรวจสอบการทางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
7. ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
ความสาเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล
ในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
หน่วยงานต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น หมายถึง ทุ กภาคในสังคม ได้แก่
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป
2. ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสาคัญ คือ ผู้นาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใจมีจิตสานึก เห็นความจาเป็นและความสาคัญ
ของการดาเนินการในเรื่องนี้
3. หลักการและวิธีการใช้อานาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
ในสังคมใดๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อานาจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อานาจและผู้ถูกใช้อานาจหากทั้งสอง
ผ่ายพอใจในวิธีการบริหารกินการบ้านเมืองและสังคม ย่อมหมายความว่า สังคมนั้นมีการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี
4. ดาเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ องค์ประกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และ
สังคมที่ดีมี 4 ประการ คือ
•
ความเชื่อของผู้มีอานาจว่าอานาจสามารถแบ่งปันได้
•
กลไกการแบ่งปันอานาจ
•
กลไกการคานอานาจ
•
ระบบการตรวจสอบการใช้อานาจและการคานอานาจ
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ประโยชน์ของธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของธรรมาภิบาล แยกออกตามลักษณะองค์กรได้ 2 ประเภท คือ
1. ประโยชน์ ของธรรมาภิบ าลต่ อ ภาครัฐ หลั กธรรมาภิบ าลจึ ง ถือเป็ น หลั กพื้ น ฐานในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทาให้
พนักงานทุกคนมีความสุขในการทางาน และยังช่วยสร้างขวัญและกาลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการดาเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกใน
อนาคต หลักธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อภาครัฐ
2. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทาให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทางาน และยังช่วย
สร้างขวัญและกาลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาบังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดี
โดยรวมกับการดาเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต โดยสิ่งที่ส่งผลต่อกิจการธุรกิจ SMEs ไทยจาก
การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจการ
ที่มา: สมบูรณ์ ศิริประชัย (2552). ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : นัยต่อประเทศไทย. รัฐสาสตร์สาร,
29(3). 1-112.
www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/seminar/186/56.doc
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“4I’s” ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2551) กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการที่ผู้นามีอิ ทธิพลต่อ
ผู้ ร่ว มงานและผู้ ต ามโดยเปลี่ ย นแปลงความพยายามของผู้ ร่ว มงานและผู้ ต ามให้ สู ง ขึ้น กว่ า ความพยายามที่
คาดหวัง ซึ่งกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four I’s) คือ
(1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership : II
หรื อ CL) หมายถึง การที่ ผู้ น าประพฤติ ตั วเป็ น แบบอย่ าง หรือเป็ น โมเดลส าหรับ ผู้ ต าม ผู้ น าจะเป็ น ที่ยก
ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการเลียนแบบผู้นาของเขา สิ่งที่ผู้นาต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะ
นี้ คือ ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะมีความสม่าเสมอมากกว่าการเอาแต่
อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นาเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะทาในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้นาจะ
เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น และเพื่ อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นาจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมี
สมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นา
จะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และทาให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกัน
กับผู้นา โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นาและพฤติกรรมของผู้นาจากการสร้างความ
มั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ
(2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้นาจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่อง
งานของผู้ ต าม ผู้ น าจะกระตุ้ น จิ ต วิ ญ ญาณของที ม (Team spirit) ให้ มี ชี วิ ต ชี ว า มี ก ารแสดงออกซึ่ ง ความ
กระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดี และการคิดในแง่บวก ผู้นาจะทาให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของ
อนาคต ผู้นาจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน ผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นา
จะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ
นี้ เกิดขึ้นผ่านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรค
ของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์
(3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นามีการกระตุ้นผู้
ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดี กว่า เดิ ม เพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ โดยผู้นามีการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การ
มองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา มีการให้กาลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามัน
จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา ผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้นาจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมี
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อุปสรรคมากมาย ผู้นาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคาถามต่ อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและ
ประเพณี การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ของการพั ฒ นาความสามารถของผู้ ต ามในการที่ จ ะ
ตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
(4) การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration : IC) ผู้ น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและทาให้ผู้ตามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการ
พัฒนาผู้ตามผู้นาจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่
ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้นาจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดย
การให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจาเป็นและความต้ องการ การประพฤติของผู้นาแสดงให้ เห็นว่า เข้า ใจและยอมรับ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล เช่ น บางคนได้ รับ กาลั ง ใจมากกว่ า บางคนได้ รับ อานาจการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง
มากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้นามีการส่งเสริมการสื่อสารสอง
ทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น
ก า ร ส่ ว น ตั ว ผู้ น า ส น ใ จ ใ น ค ว า ม กั ง ว ล ข อ ง แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล เ ห็ น ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล เ ป็ น บุ ค ค ล ทั้ ง
ครบ (As a whole person) มากกว่ า เป็ น พนั กงานหรือเป็ น เพี ย งปั จ จั ย การผลิ ต ผู้ น าจะมี การฟั ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้นาจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พั ฒ นาผู้ ต าม เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต ามได้ ใ ช้ ค วามสามารถพิ เ ศษอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ท้ า ทาย
ความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการทางานที่
รับผิดชอบอยู่หหรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขากาลังถูกตรวจสอบ
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ทักษะของภาวะผู้นาศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.o ที่จะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ได้แก่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building) การแก้ปัญหา
(Problem Solving) การวางแผน (Planning Project) การกากับการ ปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)
และการสื่อสารที่ดี (Communication and Climate set) การสร้างสัมพันธ์ (Relationship Building up) และ
การสอนงาน (Coaching) การสร้า งสั ง คม (Social) และการติ ด สิ น ใจ (Decision Making) การกระตุ้ น จู ง ใจ
(Motivational) การคิดเชิงสะท้อน (Reflective Thinking) และการจัดการตนเอง (Self - Management) การ
ใช้เทคโนโลยี (Technological) การเรียนการสอน (Pedagogical) รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) ตลอดจน การบริ ห ารที่ ยื ด หยุ่ น และปรั บ เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ (Administration and
Flexibly Adapted to the Situation) มีแนวทาง ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) การวางแผนที่ดีด้วยแผนกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย โดย
การวางแผนนั้นต้องมีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับปรุงยืดหยุ่น
ให้สอดรับกับนโยบายให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์
2. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นสิ่งสาคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งใดจะต้องมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน
ทั้งสายงานจัดบุคคลากรตามสายบังคับบัญชา การแบ่ งหน้าที่ของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบงาน และมีทีมงานใน
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3. การบังคับบัญชา (Commanding) มีการตัดสินใจสั่งการที่เป็นกัลยาณมิตร การสั่งการเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบังคับบัญชาดูแลตรวจสอบและติดตาม
4. การประสานงาน (Coordinating) ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ดังนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อประสานงานต่างๆ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
5. การควบคุม (Controlling) จาเป็นต้องมีการควบคุม ดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้การ
จัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 5 ประการ คือ (1) การมีอิทธิพล
อย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence) เป็ น ระดั บ พฤติ ก รรมการท างานที่ ผู้ น าแสดงให้ เ ห็ น และเป็ น
กระบวนการทาให้ผู้ร่วมงานยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ ไว้วางใจในความสามารถ มีความเสี ยสละเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร มีเป้าหมายชัดเจนและมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค์ การมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดไปยัง
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถ มุ่งมั่น ตระหนักและทุ่มเท มีความสามารถในการจัดการ หรือควบคุมตนเอง เห็น
คุณค่า มีคุณธรรมและจริยธรรม (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) เป็นระดับพฤติกรรมที่
ผู้นาแสดงให้เห็นในการทางาน ที่เป็นกระบวนการทาให้ผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
การตั้งมาตรฐานในการทางานสูง มีการคิดเชิงบวกและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย (3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการทางานที่เป็นกระบวนการ
กระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการ หรือ แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การมองปัญหาเชิงระบบในแง่มุมต่างๆ การ
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นถึงการคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อแบบสองทางและเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการและให้ คาแนะนา รวมทั้งการส่งเสริม ให้ผู้ ร่วมงานได้พัฒนาตนเองและยึ ดหลั กการบริหารงานแบบ
กระจายอานาจ มีเทคนิคการ มอบหมายงาน ที่ดี (5) การสร้างทีมงาน (Teams) การมีความสามารถหรือพลังงาน
พิเศษของบุคคล การรวมกันของกลุ่มคนขึ้นมาอย่างเหมาะสมและทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: http://journal.phdemld-rmu.in.th/2018/02/17/
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แนวโน้มเทคโนโลยีทางการศึกษายุค 4.0
Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้น
กลายเป็นยุค 2.0 ที่มีการนาเครื่องจั กรเข้ามาช่ วยงานหรือเป็นยุ คของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค 3.0 เป็นยุ ค
อุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์
โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงนามาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้น
ที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้ องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New
Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการ
ปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการ
ผลิตโดยใช้ แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยมีการดึง
สถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน
การเงิน ให้มากขึ้นที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3.5 ปี
ในการสร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ทีเ่ ป็น Value-based
Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่
1. Food, Agriculture & Bio-tech
2. Health, Wellness & Bio-Medical
3. Smart Devices, Robotics & electronics
4. Digital & Embedded Technology
5. Creative, Culture & High Value Service

ที่มา: https://smind2538.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/
123

การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพื่อสร้างนักปกครอง เป็ นการศึกษาสาหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมีการ
จัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่ อไป
การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอก
ความรู้จากผู้สอน ถ้าผู้สอนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ถือว่าสาเร็จการศึกษา
การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เพตุจากการจัดการศึกษาในยุค 1.0 นั้น ไม่
สามารถผลิตกาลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ทาให้ชนชั้นปกครองต้องแก้ปัญหาด้วยการ
จัดให้มีการศึกษาสาหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตกาลังคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการที่นับวันจะขยายขอบเขตงาน
เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบ
โรงเรียน แต่ยังเป็นการเรียนแบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม
การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศกาลังพัฒนา ที่พึ่งพาอุตสาหกรรม
เบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนป้อนเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการทาซ้าบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุให้เกิดความตกต่าของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบัน
การผลิต โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็น
การศึ กษาเพื่อสั ง คม ที่ คนที่ ไ ด้รับการศึกษานั้นต้ องหั นมาช่ วยเหลื อสั งคมอย่ างจริง จัง และกว้ า งขวาง โดยที่ ไม่ใช่
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์
ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนที่สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป หรือถ้า
จาเป็นต้องมีก็ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก
ลักษณะพิเศษ Education 4.0
สืบเนื่องจาก การเข้าถึงเนื้อหาความรู้ มีลักษณะเปิด Open Education Resource เข้าถึงได้ง่าย ยิ่งในยุค
สมาร์ตโฟน Mobile Education การเข้าถึงยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น การแสวงหาความรู้จึงทาได้เร็ว เด็ก และเยาวชนยุค
ใหม่ มีลักษณะเป็นชนพื้นเมืองดิจิทัล Digital native การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียน ที่ท่องบ่นเนื้อหา ตาม
แผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร หรือทาโจทย์ ทาข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่
การศึกษายุคใหม่ Next Generation Education ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคมตามสถานะการณ์
การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องนาเอาหลักการ เกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของ ชนพื้นเมืองดิจิทัล ที่มี
ชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการทางานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่ อมโยงทางฟิสิ
คัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมาร์ตสมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ต้องรู้จักใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการ
แสวงหาเรียนรู้จากความรู้อันมหึมาบนคลาวด์ โดยการใช้เครื่องมือที่สมาร์ตสมัยใหม่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน
การจั ด การศึกษายุคใหม่ต้ องใช้เครื่องทุ่ นแรงทาเรื่องยากให้ เข้าใจได้ง่ ายขึ้น และเรีย นรู้ได้เร็ว Learning
curve สร้างกิจกรรมใหม่ๆบนไซเบอร์ โดยมีเครื่องมือทางดิจิทัล และเทคโนโลยีเกิดใหม่ IT เป็นสิ่งทุ่นแรงเหมือน
เครื่องจักรกลช่วยให้เรียนรู้ในสิ่งที่ยาก และสูงขึ้น ใช้รูปแบบเสมือนจริง Virtualization ให้ผู้เรียนใช้รูปแบบการใช้
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เชื่อมต่อบนคลาวด์แบบเสมือนจริง เครื่องมือการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงออกในความ
คิดเห็น Socratic method
การจัดการศึกษาให้มีรูปแบบการบริการ Service oriented และเข้าถึงได้ในรูปแบบ real time ตลอดเวลา
ทั่งถึง ทุกที่ ทุกเวลา Ubiquitous
การศึกษาต้องไม่เน้นกรอบการเรียนรู้ แต่เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความรู้ใหม่ ไม่อยู่ในกรอบหลักสูตร
แบบเดิม เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการมากขึ้น
โมเดลการจัดการศึกษาจะเปลี่ยนไป เหมือนการฟังเพลง เมื่อก่อนต้องซื้อเทป ซี ดี หรือผู้เรียนต้องจ่ายค่าเล่า
เรียน แต่การศึกษาแบบใหม่ การเข้าถึงบริการกิจกรรมการเรียนรู้บนไซเบอร์ จะเหมือนการฟังเพลงบนยูทูปโดยไม่ต้อง
จ่ายเงิน ซื้อเทปซีดี เพียงการเข้าถึง บนคลาวด์ ในโลกไซเบอร์
แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ
เพื่อนามาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจากัดในทุกวงการ เช่นเดียวกับวงการศึกษาที่นาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ การนาเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง
สิ่งนี้ได้ ครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น จึงต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ที่มี
ความพร้อมในระดับหนึ่ง ครูควรต้องพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
นาพาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ดารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข
สามารถสรุปได้ว่า Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของคนสังคม แต่
ในความเป็นจริงการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันแตกต่างกับจุดมุ่งหมายของ Education 4.0 อย่างสิ้นเชิง เช่น เราไม่
เคยสอนให้เด็กได้คิดเองทาเอง ส่วนใหญ่สอนให้เด็กทาโจทย์แบบเดิมๆ เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับ การ
เล่นเกม การแชท เล่นFacebook Line Instargram เป็นการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ค่อยสร้างสรรค์แต่เหรียญมักมีสองด้าน
เราจะนาไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ มันเป็นความยากและความท้าทาย ของผู้ที่ต้องทาหน้าที่สอนเด็กๆ ในยุคนี้
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้าคิดและ
กล้าที่จะทาผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอ
มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม Education 4.0 เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเพราะมีปัจจัยหลักเพียง
แค่ 3 ปัจจัย คือ
1. Internet เป็ น เครื่องมื อส าคัญ สาหรับการค้นหาความรู้ ดั ง นั้ น ทางสถาบั นการศึกษาต้ องสนับสนุนให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าถึงInternet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่านักเรียน นิสิต นักศึกษาจะ
ใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดีเลยไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในสถาบัน
2. ความคิดสร้างสรรค์ หลายๆท่านอาจคิดว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ไม่ใช่พรแสวงเรียนรู้
กันไม่ได้ เพราะคิดกันแบบนี้เราถึงไม่สามารถสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาได้ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปิดโอกาส ให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตารา
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและทางานร่วมกันในสังคมได้
สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นประจา มีการสนับสนุนการทางานเป็นกลุ่มมากกว่า
งานเดี่ยว
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หากเราสามารถทาตามปัจจัยทั้ง 3 ข้อ ได้เป็นอย่างดี Education 4.0 ก็จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้
สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ทา สามารถต่อยอดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ มีเพื่อน
ฝูงมีคอนเนคชั่น ซึ่งทั้งหมดก็คือคุณสมบัติหลักๆ ของบุคลากรที่ตลาดแรงงานในยุค Industry 4.0 ต้องการ อาทิเช่น
ช่วยกันปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในโรงเรียน จากระบบการท่องจาและบรรยายโดยการที่ไม่แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง มาเป็นระบบที่สอนให้ผู้เรียนได้หัดคิด หัดทา สามารถที่จะโต้ตอบด้วยเหตุผลได้ แต่ก็ยังคงต้องมีกรอบให้เข้าใจ
ถึงการอยู่ร่วมในสังคมด้วย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมแข่งขันกับชาติอื่นๆ ได้
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สั ง คมที่ เกิด ขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลต่ อวิ ถีการดารงชีพ ของสั งคมอย่า งทั่ว ถึง ครูจึ ง ต้ องมี ความตื่ นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้า
เองของศิ ษ ย์ โดยครู ช่ ว ยแนะน า และช่ ว ยออกแบบกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนสามารถประเมิ น
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์
การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบนั มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวติ และทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (Responsibility)
3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithenmatics-คิดเลขเป็น
8C คือ - Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
- Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
- Collaboration Teamwork and Leadership: ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา
- Communication Information and Media Literacy: ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทัน
สื่อ
- Cross-cultural Understanding: ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม
- Computing and ICT Literacy: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่ง
เยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอย่างมากหรือ เป็น Native Digital ส่วน
คนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็
ตาม
- Career and Learning Skills: ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
- Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่:
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทั กษะ ความเชี่ ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตั วผู้เรียน เพื่ อใช้ ในการด ารงชีวิตในสัง คมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ
แห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่ มี ชื่ อ ย่ อ ว่ า
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เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ
ด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและ
การดาเนินชีวิต
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก
(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้ง
ระบบสนั บ สนุนการเรีย นรู้ ได้ แก่ม าตรฐานและการประเมิ น หลั กสู ต รและการเยนการสอน การพั ฒ นาครู
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st
Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (ProblemBased Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/60454
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ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่: https://www.nstda.or.th/th/publication/11250-thailand-potential-for-future

เป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ปี ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2160 –
2579) คือ “การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะคิด
วิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสานึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพื่อนาไปสู่งานและรายดีที่สร้างความ
มั่นคงให้ชีวิต ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึก
กาลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป”
อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ
20 และสัดส่วนดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง โดยวัยเด็กมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 30
ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 14 และร้อยละ 56 ตามลาดับ
นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
สถาบันเบื้องต้นในการบ่มเพาะคนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นคนดี ได้มีการ เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่ ง ผลให้ ลั ก ษณะครอบครั ว ไทย “ตามแบบ
แผน” ที่เป็นครอบครัวสามรุ่นที่ประกอบด้วย
พ่อแม่ ปู่ย่าหรือตายาย และเด็กสองหรือสาม
คน มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยระหว่างปี
2533 – 2553 แม้ ค รอบครั ว สามรุ่ น จะยั ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เท่า และเป็นครอบครัว
ประเภทหลั ก แต่ รู ป แบบครอบครั ว เดี่ ย ว/
ครั ว เรื อ น คนเดี ย วก็ มี สั ด ส่ ว นสู ง ขึ้ น เช่ น กัน
โดยครอบครัวที่เป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เช่นเดียวกับลักษณะของการเป็นครัวเรือนคนเดียว
เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ขณะที่ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักกลับมีสัดส่วนลดลงประมาณ
ครึ่งหนึ่งส่งผลให้ระบบเกื้อกูลในระดับครอบครัวอาจลดลงได้
ขณะเดียวกันยังมีการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชัน (Generation)1 คือ กลุ่มประชากรที่เกิดและเติบโต
ในแต่ละช่วงเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทัศนคติ และวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดย
ประชากรรุ่นใหม่เกิดมาท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีแนวความคิด และรู ปแบบการใช้ชีวิต
ต่างไปจากรุ่นก่อน ซึ่งต้องการชุดนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงดู การเรียนรู้และการทางานในรูปแบบที่ต่างออกไป
รวมถึงศักยภาพในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละเจเนอเร
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ชัน (Digital divide) อาจนาไปสู่โอกาสในการมีงานทาที่ดีที่ต่างกัน และส่งผลต่อความเหลื่อมล้าทางรายได้ขึ้นใน
อนาคต
นอกจากนี้ ประชากรในทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาเชิง คุณภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัย
สูงอายุ อาทิ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กวัยเรียนมีระดับ IQ EQ ที่ ต่ากว่าค่ามาตรฐาน วัยแรงงานมี
ทักษะความรู้ความสามารถ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สูงวัยมีภาวะพึ่งพิงสูง นอกจาก
ปัจจัยในเชิงปัจเจกแล้ว สังคมไทยในภาพรวมยังมีปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(2558) และผลสารวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม และนิด้าโพลในปี 2559 ระบุถึงการขาดจิตสานึกสาธารณะ
การขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ลุ่มหลงบูชาวัตถุ การขาดการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นรากฐานที่นาไปสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการขาดความสามัคคีและความขัดแย้งในสังคม
และปัญหาการฟุ้งเฟ้อเกินตัว
ทั้งนี้ไม่เฉพาะแต่สถานการณ์ภายในที่ถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ตั้งไว้ ประเทศไทยยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนโลกจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อโลกทั้งในเชิง
กายภาพ การเคลื่อนย้ายคน และการเชื่อมด้านจิตใจ (Soft sides) เช่นในเรื่องการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังเป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจและรูปแบบการสร้างงานที่จะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น งานหลายงานจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
และจะมีอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งหากสามารถพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้อย่างเหมาะสม
ก็จะสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตได้ในหลายด้าน

การปรับเปลี่ยนที่จาเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยสู่อนาคต
สถานการณ์และบริบทของโลกและประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์จาเป็นต้องมี
การ กาหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือชุดใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่
กาลังจะเกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มี ทั้งทั กษะความรู้ (Skillset) ควบคู่กับความคิดและจิ ต ใจ
(Mindset) ที่จะสามารถร่วมเป็นกาลัง สาคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกได้ต่อไป ซึ่งต้องการทั้งความรู้
และทักษะการคิด รวมถึงการมีจิตใจที่เป็นจิตสาธารณะ เห็นใจ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเพื่ อนมนุษย์และการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานสากลสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเกื้อกูล แบ่งปัน และ เป็นธรรม (Share Care & Fair) อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของประเทศข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีทุนเดิมในเรื่องศักยภาพทุ นมนุษย์ที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
จาเป็นต้องการนโยบายในลักษณะ “ปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมากพอ (Transform)” จากสิ่งที่ทาอยู่
เดิม เพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนของบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยน 2 ปัจจัยสาคัญ ที่ถือเป็นฐาน
รากของการพัฒนาประเทศและสังคม คือ
1) การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Transformation of learning) เพื่อปรับและเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะที่สอดรับกับการดารงชีวิต
ในศตวรรษทที่ 21
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2) การเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of culture) เพื่อปลูกฝังค่านิยมพึงประสงค์ให้
คนไทยเป็นกาลังของการสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศและโลก โดยค่านิยมหลักที่จะผลักดันเป็นลาดับแรกในระยะ
5 ปี คือ การมีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นคุณค่าพื้นฐานที่จะนาไปสู่ค่านิยมพึงประสงค์อื่นอีกหลายประการ
โดยที่การ Transform ดังกล่าวต้องคานึงถึงสภาพปัญหา ข้อจากัด และต้นทุนของคนแต่ละกลุ่ม และ
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ในเรื่องความเหลื่อมล้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างฐานกาลังคน
ที่พร้อมจะร่วมเติบโตและร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเติม
เต็มบทบาทการดาเนินงานภาครัฐที่มีข้อจากัดทั้งเรื่องภาระงบประมาณและประสิทธิภาพการดาเนินการ ทั้งนี้
เป้าหมายในระยะยาวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จาเป็นที่ต้องมีการถ่ายระดับมาสู่การขับเคลื่อนในแต่ละช่วง ซึ่งวาระ
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีจากนี้ ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) มุ่ ง เน้ น ขับเคลื่อนใน 4 การสร้า งสาคัญให้ เห็ นผลเป็นรูปธรรม ได้ แก่ 1) สร้า งค่า นิย มร่ว มของคนใน
สังคมไทยให้มีจิตสาธารณะ 2) สร้าง Skillset ชุดใหม่ให้กับนักเรียนและแรงงาน โดยเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ในทุก
ช่วงวัย 3) สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีอย่างเสมอภาค 4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติม
เต็มบทบาทภาครัฐ

วาระการขับเคลื่อนสาคัญในระยะ 5 ปี ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2460 – 2564)
(1) สร้างค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยให้มี จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานสู่ค่านิยมอื่น อีก
หลายประการ โดยผ่านการสร้างกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทั้งในระดับปฐมภูมิคือ ครอบครัว และใน
ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อ กลุ่มอาชีพ ศาสนา
(2) สร้าง Skillset ชุดใหม่ให้กับนักเรียนและแรงงาน โดยเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ผ่าน
กระบวนการสร้างคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยทั้งทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ปรับระบบการเรียนรู้ของนักเรียน
สู่การวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ STEM ภาษาอังกฤษ และด้านศิลปะ การ
เขียนโปรแกรม รวมถึงปลูกฝังนิสัยการใฝ่รู้ต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการฝึกอบรมแรงงานบนฐานสมรรถนะ
โดยเฉพาะกลุ่ม SME
(3) สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีอย่างเสมอภาค ตั้งแต่การให้โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ
Bottom 40 ทั้งกลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบางตามศักยภาพ โดยพิจารณาการสร้างมาตรการเฉพาะสาหรับผู้ที่
พร้อมจะพัฒนาตนเอง แต่ขาดโอกาส
(4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ โดยสนับสนุนเครื่องมือการสร้า ง
ความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ โครงการ ประชารัฐ รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม ( Social
Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐจ่ายผลตอบแทนจากระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน โดยใช้ทุนดาเนิน
โครงการจากภาคเอกชน ส่งเสริมภาคเอกชน ในการพัฒนาบริการทางสังคมที่มี ประสิทธิภาพมากกว่า เสริมจุด
ขาดและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ดาเนินการ
สรุป การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนไทยในระยะ 5 ปีจากนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านด้านนโยบายที่
สาคัญ ซึ่งต้องการชุดเครื่องมือใหม่ในลักษณะการเปลี่ยนและปรับขนานใหญ่ (Transform) ของทั้งระบบการ
เรียนรู้และระบบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต ในการพัฒนาสมรรถนะและสร้างค่านิยมร่วมที่พึงประสงค์ของคน
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กลุ่มต่างๆ ตามศักยภาพสูงสุดที่แต่ล่ะคนมีให้สอดรับกับบริบททั้งภายในและภายนอก ประเทศที่เปลี่ยนไปจาก
อดีตค่อนข้างมาก รวมถึงแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานให้
ลุล่วง เพื่อมุ่งยกระดับการพัฒนาคนขึ้นไปสู่อีกระดับแทนการติดอยู่กับกับดักเดิมๆ ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยน
นโยบายภาครัฐและความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกันต่อไป เพื่อให้คน
ไทยมีความพร้อมในทุกมิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง การยกระดับประเทศ และสร้างสังคมไทยและสังคม
โลกให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป
เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
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นวัตกรรมนาสู่อนาคตประเทศไทย
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในอนาคตต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น การใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมากมายและไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มศักยภาพให้ภาคการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจ และเป็นส่วนสาคัญของการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงความท้าทายจากโครงสร้าง
ประชากรสูงอายุ ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน และความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร น้า และพลังงาน รวมทั้งภายใต้แรงกดดันที่จะต้องเพิ่มรายได้ของประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น โดยที่นานาประเทศก็หันไปใช้การเพิ่ มประสิทธิภาพและการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการเป็นอานาจ
การต่อรอง และรุกคืบส่วนแบ่งตลาด
จากข้ อ มู ล ของ UNESCO Science Report Towards 2030 ระบุ ว่ า ประเทศส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ
ความสาคัญของนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ว่ามีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒน า
ประเทศอันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางหลายประเทศ
มีการวางแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2020/2030 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่สามารถทาให้ประเทศก้าวสู่ระดับ
รายได้ที่สูงขึ้น เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเคยมีอัตราการเติบโตของ ผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่ากว่า
ประเทศไทย แต่ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ใช้นโยบายนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศ ทั้งการ
สนับสนุนภาคเอกชนให้ทาวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแข่งขันในระดับโลกจนเกิดสินค้า นวัตกรรม
ชั้ น น าในระดั บ โลก อาทิ Samsung และ LG เป็ น ต้ น รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ทั้ ง สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา และสร้างบุคลากรวิจัย จนปัจจุบันเกาหลีใต้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ส าหรั บ ประเทศไทย การขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ไ ปสู่ ป ระเทศรายได้ สู ง ภายในปี ค.ศ. 2036 ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น จาเป็น ที่จะต้องปรับตัวและพลิ กโฉมจากประเทศที่ ขับเคลื่ อนด้ วยประสิท ธิ ภาพ
(Efficiency-driven) มาเป็นการขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรม (Innovation-driven) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต การค้า และ การบริการ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศอย่างยั่งยืนใน
อนาคต เพิ่มรายได้จากฐานเดิมและสร้างรายได้จากฐานใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผลักดันให้การพัฒนาและใช้ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นนโยบายสาคัญ

กรอบแนวคิดนวัตกรรม
นิยาม “นวัตกรรม (Innovation)” มีรากศัพท์มาจากคาว่า Innovare ในภาษาละตินแปลว่า “ทาสิ่งใหม่
ขึ้นมา” โดยนิยามของนวัตกรรมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการตีความและกรอบแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป ในแต่
ละประเทศ อาทิ สหภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแนวคิด เรื่อง “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้ให้คานิยามว่า
“นวัตกรรม คือ การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบ องค์กรใหม่ที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์เชิงมูลค่าในรูปผลประโยชน์ด้านการเงิน ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและความมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้น
ลักษณะที่สาคัญของนวตักรรมจึงมี 3 ประการ คือ (1) จะต้องเป็นสิ่งใหม่ (Novelty) (2) ต้องมีการนาไปใช้้
(Adoption) และ (3) ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่า (Outcome) เช่น การเพิ่มมูลค่าทางการเงิ นของสินค้าและ
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บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้นวตักรรม เป็นต้น โดย
องค์ การเพื่ อความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) ได้จาแนกนวัตกรรมเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (2) นวัตกรรม
กระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรมองค์กร
ระบบนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (National Innovation System: NIS) เป็ น แนวความคิดที่ เกิดขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษ 1980 เพื่อใช้อธิบายความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
บนฐานความคิดที่ว่า “ความเชื่อมโยง ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญที่
นาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี” โดยความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและทางเทคนิคเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทที่ซับซ้อนระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาหน้าที่ผลิต แจกจ่าย และปรับใช้ความรู้อย่างหลากหลาย
ทั้งนี้ประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศขึ้นอยู่กับระบบความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กร
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน ใน
รูปแบบของความร่วมมือ อาทิ การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การใช้สิทธิบัตรร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์ และเครื่องมือ และรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ OECD ได้วางกรอบระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของความร่ว มมื อ กิจกรรม และการไหลเวียนขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยี

ที่มา : สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดัดแปลงจาก Booz & Company analysis
ระบบนวัตกรรมไทย สาหรับประเทศไทย สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้นิยามว่า นวัตกรรม
คือ ผลลัพธ์ของการเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อก่อให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม” ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม เช่น กรอบ
นโยบาย กฎระเบียบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาองค์ประกอบหลักที่
ทาให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งขององค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาและ
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ประสบการณ์ ทุนทางการเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน โดยการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเงินทุน
และการวิจัยและพัฒนา โดยการ สนับสนุนผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ สนช. ได้ปรับใช้กรอบแนวคิดระบบนวัตกรรมของ Stefan Kuhlmann และ Erik Arnold5 เพื่อ
อธิบายระบบนวัตกรรมในบริบทของไทยที่ผู้เกี่ยวข้องและสถาบันต่างๆ มีบทบาทเชื่อมโยงกันในการพัฒนา
แพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยี โดยจะปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่าย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Actors) เครือข่าย (Network) สถาบนั (Institutions) และเทคโนโลยี (Technology) รวมทั้งได้แบ่ง
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (2)
นวัตกรรมด้านกระบวนการ (3) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ (4) นวัตกรรมด้านสังคม

การขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้นวัตกรรมในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(1) สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดเป้าหมายที่ 1
เพิ่ม ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัย และ
พัฒนาเพิ่ม สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัย และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่ม
เป็น 70 : 30 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
: งานวิจัยพื้นฐานเพื่อ สร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น
55 : 25 : 20 และตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
และเป้าหมายที่ 2 เพิ่มความ สามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตัวชี้วัด 2.1 อันดับ ความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในลาดับ 1 ใน 30 ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจยั
และเทคโนโลยีที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 20 ต่ อ ปี และ ตั ว ชี้ วั ด 2.4 นวั ต กรรมทางสั ง คมและส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารที่ ผ ลิ ต ได้ เ อง
ภายในประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้นไม้น้อยกว่า 1 เท่าตัว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559)
ทั้ ง นี้ แนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรมในช่ ว ง 5 ปี แ รกระบุ ว่ า จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ า ง “ระบบนิ เ วศ
นวัตกรรม” โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเป็นผู้นาการพั ฒนานวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม
การลงทุนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชน การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่ เริ่มดาเนินธุรกิจ (Start-up) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับนวัตกรรมในอนาคต การสร้างเครือข่าย การวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุง
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมไปพร้อมกัน การสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การผลิตและพัฒนา
บุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรม และที่สาคัญ คือ การปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
นาไปสู่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างแพร่หลาย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินโครงการสาคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
นิเวศนวัตกรรม อาทิ (1) การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านโครงการ
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พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (2) การผลิต และพัฒนาบุคลากรรองรับ
การพัฒนานวัตกรรม มีโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ที่จะช่วยปูพื้นฐานองค์ความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเลือกเรียน/
ประกอบอาชีพในสาย STEM เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต (3) การปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยเร่งรัดให้มีการออก (ร่าง)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....... เพื่อกระตุ้นการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยให้เอกชนมีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาครัฐ และให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่
ผู้ทาวิจัย และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ นวัตกรรมในอนาคต หรือการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้ดาเนินโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) เพื่อเป็นพื้นที่สาหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง
ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัท ชั้นนาของโลก รวมถึงการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร และ
การสนับสนุนให้บุลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา (Talents) จากทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและ
หน่วยงานในเมืองนวัตกรรมอาหาร และโครงการยกระดับและ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ ภาค
ตะวันออก (EECi) เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation
City) ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวมที่เน้นบูรณาการการ
ทางานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติ การและสนาม
ทดสอบนวัตกรรม ศูนย์รับรองมาตรฐาน นวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ ตลอดจน เป็นชุมชนการ
จ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง (5) การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงสังคม อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาการเงินฐานราก โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรที่ ส าคั ญ ด้ ว ย Agri–Map โครงการจั ด ตั้ ง Northeastern Agri-Food Technopolis โครงการจั ด การ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเกษตร เพื่ อพั ฒ นาความสามารถของผู้ น าชุ ม ชน เกษตรกรแกนน าและถ่า ยทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกร โครงการพัฒนานวัตกรรม OTOP โครงการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่ อ SMEs โครงการ บริการอิ น เทอร์เน็ ต สาธารณะสู่ ชุม ชน โครงการศูน ย์ ดิ จิ ทั ลชุม ชน โครงการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่ออานวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้า เป็นต้น
(1) นวัตกรรมที่นาไปสู่กรสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย อาทิ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ด้านการเกษตร Agri-Map Mobile เป็นแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟนที่ช่วยเพิ่ม
ความ สะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
อุตสาหกรรม ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ (SafeMate) ที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน พร้อมทั้งเสนอคาแนะนาเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น “RUBBERLY”
ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติ จากยางพาราสาหรับงานตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดี น้าหนักเบา
กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี ด้านการแพทย์ เม็ดวัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี แอปาไทต์ เพื่อ
การรักษาการติดเชื้อของกระดูก โดยไม่จาเป็นต้องผ่าตัดซ้าและไม่เกิดอาการแทรกซ้อน ลดการสูญเสียอวัยวะ
และเสียชีวิตของผู้ป่วย “G-BREATH” เครื่องตรวจระดับน้าตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ เพื่อใช้ตรวจวัด
ก๊าซที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจและแปรผลเป็นระดับน้าตาลในเลือด ด้านบริการ City Glide บริการค้นหาและ
บอกเวลารถสาธารณะ และมีระบบการคานวณเวลาในการเดินทาง “MyMo” Internet Banking แอปพลิเคชัน
จากธนาคารออมสินที่ใช้ถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ด้านสังคม “Dinsow Mini” หุ่นยนต์
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บริการดูแลผู้สูงวัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิ จิตอล 3D เพื่อจับภาพและวิเคราะห์การล้มของผู้สูงวัย และส่ง
สัญญาณเตือนไปยังบุตรหลาน อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบ Classroom Communication ที่นาไปใช้แล้วใน
โรงพยาบาลและโรงเรียนสอนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน สาหรับผู้
ป่วนมะเร็งกระดูก ซึ่งมีการนาไปใช้แล้วในโรงพยาบาล และการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น
เพื่อกาจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี
นวัตกรรมด้านกระบวนการ อาทิ ด้านการเกษตรและอาหาร ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้
อินทรีย์เพื่อส่งออก ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่ และลดการใช้แรงงานคนและพลังงาน ระบบประเมิน
การเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่ช่วยลดระยะเวลาและบุคคลากรในการสารวจ และช่วยวางแผนการ
เพาะปลูก การผลิตและการจัดการโรงงานผลิต และด้านอตุสาหกรรม ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
คุ ณ ภาพสู ง (วาจา เวอร์ ชั่ น 7.0) เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งเสี ย งบรรยายในขั้ น ตอนการประกอบอุ ป กรณ์ ร ถยนต์ ใ น
สายการผลิต และประกอบในโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
นวัตกรรมด้านการตลาด อาทิ “Pop up” ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อ
นาเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของเพื่อนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ด้านการตลาด
นวัตกรรมด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ บริหารจัดการ อาทิ “ShareHerb.com” เครือข่าย สังคม
ออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก โดยพัฒนาระบบการขึ้น ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.)
ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในต่างประเทศ อาทิ สวีเดน ประเทศที่ติดอันดับ 2 ใน GII 2017 ปัจจุบัน
กาลังโดดเด่นในด้านการเปลี่ยนเป็นสังคมที่ไม่ใช้เงินสด Cashless Society โดยร้อยละ 80 ของการซื้อขายไม่มี
การใช้เงินสด และ 900 จาก 1,600 ธนาคารไม่รับเงินสด ร้านค้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไม่รับเงินสด และการซื้อ
ตั๋วรถโดยสารก็ไม่สามารถใช้เงินสดได้แล้วเช่นกัน หรือสหราชอาณาจักร ติดลาดับที่ 5 ของ GII 2017 มีการ
พัฒนา STARMIND หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้สร้าง เรียกว่าเทคโนโลยีสมองมนุษย์ ที่สามารถรับฟังและตอบ
คาถามที่เกี่ยวข้องกับงานได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum ที่นาทางโดยไม่ใช้ GPS ใช้สร้างแผนที่ 3 มิติ
และค้นหาทรัพยากรใต้พื้นดิน และประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพร่างกายมนุษย์ โดยไม่ใช้รังสี และการพัฒนาด้าน
Material ใกล้ถึงจุดที่ Super Computer สามารถออกแบบวัสดุในระดับอะตอม โดยร้อยละ 70 ของนวัตกรรม
ด้านเทคนิคถูกประมาณการว่ามี ความเกี่ยวข้องกับด้านวัสดุศาสตร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น แบตเตอรี่ที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนประกอบเครื่องบินที่มีน้าหนักเบาลง วัสดุนาโนที่ช่วยรักษาโรค เป็นต้น
เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
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การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset)
พวงชมพู โจนส์ (2559)
Dweck (2012) ได้ศึกษาไว้ว่า Mindset คือ กรอบความคิด หรือกระบวนการทางความคิด เป็นความ
เชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์แต่ไม่ได้แสดงออกชัดเจนเหมือนความเชื่อจากภายนอก Mindset จะ
ทาหน้าที่ประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหลมาจากปัจจัยภายนอกเป็นศูนย์กลาง การประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหล
เข้ามาจากปัจจัยภายนอก และส่งผลไปตามกลไกภายใน ให้ผลผลิต คือ การกระทาต่างๆ ของมนุษย์ Mindset จึง
เป็นความเชื่อ หรือความคิดที่ส่งผลถึงพฤติกรรม และทัศนคติ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้รับ (Input) จะส่งผลต่อ
กรอบความคิด (Mindset) และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองต่างๆ ของตัวเรา (Perspective)
Mindset จึงเป็นส่วนสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุกคนในทุกเพศทุกวัย เพราะ
Mindset เป็นตัวขับเคลื่อนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งจากงานไปสู่กีฬา จากความสัมพันธ์ไปสู่ครอบครัว จนการเป็น
พ่ อแม่ รวมทั้ ง การศึกษาทุ กคน จึ ง สามารถที่ จ ะใช้ Mindset ในการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ต้ องการได้ โ ดยไม่
จาเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ หรือมีพรสวรรค์ ทั้งในด้าน ดนตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา หรือแม้แต่ในทางธุรกิจ
และสิ่งสาคัญ คือ เราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวิตก็ได้ เพื่อที่จะประสบความสาเร็จ และ
ได้รับ ความพึงพอใจอย่างแท้จริง
Dweck (2012) ผู้คิดค้นทฤษฏีเรื่อง Mindset ได้แบ่งประเภทของ Mindset เป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่
1) กรอบความคิดแบบยึดติด (Fix mindset) คนที่มีกรอบแนวคิดแบบยึดติด จะมีความเชื่อว่า ความ
ฉลาด ทักษะ ความสามารถ ของบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มักจะหลีกเลี่ยง งานที่ท้าทาย ปัญหายากๆ
กลัวว่าทาไม่ได้แล้วจะดูโง่ และมักให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ คุณสมบัติเด่น เช่น ต้องฉลาด ต้องเก่ง เป็นต้น
2) กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) คนที่กรอบแนวคิดแบบเติบโต จะมีความเชื่อ ว่า
ความฉลาด และความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับความพยายาม ชอบปัญหาท้าทาย มองว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
จากการศึกษาของ Dweck (2012) ยังพบว่าคน
ที่มี Growth mindset มักจะมีความกระตือรือร้น ใส่ใจกับ
งานที่ทา สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และมัก ประสบความสาเร็จกับ
สิ่งที่ทาเพราะเชื่อว่าความสามารถสร้างได้ จึงตั้งใจทางาน
เต็มที่และพร้อมเรียนรู้ เผื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่เจอ ส่วนคน
ที่มี Fix mindset มักมีโอกาสประสบความสาเร็จน้อยกว่า
เพราะยึดติด ว่าทักษะของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความ
ตั้ ง ใจในการท างานของคนกลุ่ ม นี้ มั ก จะต่ า หลบเลี่ ย ง
อุปสรรคและขาดการเรียนรู้ วิธีการสร้าง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิด (Mindset) มีวิธีการ
ดาเนินการได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่จะทาให้สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาบรรลุถึง
จุดหมายในการศึกษาเพื่อสร้าง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิดนั้น บุคลลกรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน จะต้องเริ่มจากการฝึกและ พัฒนาตัวเองก่อน โดยควรมีคุณสมบัติ
หลัก 3 ประการ ดังภาพ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้สร้าง กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กับผู้เรียน
ฝึกการเป็นผู้ให้บริการที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) เช่น บุคลากรทางการ
ศึกษา ควรมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ต้องเป็นผู้สนุกกับการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
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มุมมองที่หลากหลาย สามารถจัดเป็นกระบวนการที่นาไปสู่ การเรียนรู้ของผู้เรี ยนได้ Mindset ของเรานั้น เกิด
ขึ้นมาพร้อมๆ กับตัวเรา เป็นลักษณะเฉพาะตัวของ แต่ละคนที่เกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตของ
คนเรา ซึ่งจะส่งผลให้เราตัดสินใจและมี พฤติกรรมต่อเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เป็นเรื่องของความคิด ที่
ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่ได้รับมา และเราจะไม่รู้ตัว เนื่องจากมันอยู่ในจิตใต้สานึกส่วนที่เรา
ควบคุมไม่ได้ ไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ แต่ทรงอิทธิพลมาก เช่น ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเก่ง แต่มี Mindset ว่าเราไม่เก่ง
เราก็อาจจะ ไม่เก่งไปตลอดชีวิต อิทธิพลของ Mindset สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ดังนั้น ถ้าปรับ Mindset ได้ชีวิตก็
เปลี่ยน เราอาจจะเก่งขึ้นได้ ร่ารวยขึ้นได้ ประสบความสาเร็จได้ มีความสุขได้ เป็นต้น
กระบวนการสร้าง Mindset นั้นประกอบไปด้วย สิ่งนาเข้า (Input) ซึ่งอาจะเป็นประสบการณ์ที่เคยพบ
มา Mindset เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมซึ่งจะอยู่ในตัวของเรา และเมื่อมีเรื่องหนึ่งๆ ผ่านเข้ามา เราก็จะมองโดยใช้
มุมมอง (Perspective) ของเรา และเราจะเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ ตาม Paradigm ที่เรามีแต่ก็จะตอบสนอง พฤติกรรม
ตาม Mindset ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป
จากภาพองค์ประกอบการ
ปรับ เปลี่ ยน Mindset จะเห็นได้
ว่ า ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น Mindset
เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในชีวิต ของ
เรา อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ
นั้นมีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างได้แก่
1) หยุ ด เปรี ย บเที ย บ
บางครั้งคุณมักจะคอยเปรียบเทียบ
ว่า คนอื่นดีกว่า รวยกว่า เก่งกว่า
จนลืมหยุดมองข้อดีที่ตัวเอง มีอยู่
ห ล า ย ค น ภู มิ ใ จ มุ่ ง เ น้ น ถึ ง
ความส าเร็ จ และมี ค วามสุ ข กั บ
ความส าเร็ จ ของตนเอง ไม่ อิจ ฉา
หรือคอย เปรียบเทียบกับใคร ชีวิตก็มีความสุขดี เราต้องหยุดน้อยเนื้อต่าใจ และหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ตลอดเวลา แล้วหันมามองข้อดีของตัวเองบ้าง
2) ทุกอย่างไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) เป็นตัวแปรสาคัญประการ
หนึ่งที่กีดกันความสาเร็จ เมื่อเรายึดติดว่าความสาเร็จ คือ การบรรลุ 100% ทาใหบ้างครั้งเราอาจต้องเหนื่อยและ
ปล่อยละเลยการทาสิ่งนั้นไป เมื่อเราคิดว่ามันคงไม่มีทางทาให้สมบูรณ์แบบได้ ลองเปลี่ยนความคิดเป็น เราจะทา
ให้ดีที่สุด ทุกอย่าง อาจไม่สามารถดีเยี่ยมได้ 100% เพียงแต่เราได้พยายามทาให้ดีที่สุดแล้ว หากมีปัญหาใดๆ
เกิดขึ้น ก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แต่ละจุด ถ้าคิดได้แบบนี้ เราจะสนุกกับการเผชิญหน้าต่อ
อุปสรรคและมีความสุขในความสาเร็จของของตัวเอง
3) หาหลักฐานเสริมความคิด เมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่า เราทาไม่ได้ เราไม่มีศักยภาพพอที่จะทามันสาเร็จ
เราต้องหยุดความคิด นี้ เราต้องหาหลักฐานมายืนยันความคิดด้านลบของเราให้ได้ ว่าเราทามันไม่ได้จริงหรือและ
ทาไม่ได้ เพราะอะไร บางครั้งเรามักคิดว่าเราทามันไม่ได้หรือทามันไม่ดี เช่น เวลาไปนาเสนองานแล้วเห็นผู้ฟัง
เงียบ เลยคิดไปเองว่าผู้ฟังไม่ชอบงานของเรา แต่ความจริงแล้วเขาอาจไม่ได้ใส่ใจ หรืออาจไม่มีใครให้ ข้อเสนอแนะ
ในสิ่งที่เรานาเสนอเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ชอบคิดไปเอง
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4) ให้คาจากัดความใหม่ของคาว่าผิดพลาด การกลัวความผิดพลาด ทาให้เราหลายๆคนไม่กล้าออกจาก
พื้นที่ปลอดภัย (Comfort zones) ไม่กล้าที่จะเสียง หรือ ลองทาอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวว่าทาไปแล้วจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรื อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า ท าแล้ ว จะดี ห รือ เปล่ า หากเราให้ ค าจ ากั ด ความของความ “ผิ ด พลาด” โดย
เปลี่ยนเป็นคาว่า “บทเรียน” เราจะสามารถเรียนรู้เพิ่ม เติมในแต่ละก้าวของชีวิต เมือความผิดพลาดกลายเป็น
บทเรียน เป็นครูสอนเราให้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นคงขึ้น
5) อย่าสนใจความคิดของคนอื่นมากเกินไป ในโลกเราปัจจุบัน มีทั้งคนที่หวังดี และไม่หวังดีกับเรา ถ้า
เรามัวแต่สนใจทุกคน โดยเฉพาะ ใส่ใจคาพูดของคนที่ไม่หวังดี กับเรา อาจทาให้เรามีอุปสรรคในการตัดสินใจและ
ความก้าวหน้าได้ เพราะฉะนั้น อย่าให้ใคร มามีอานาจการตัดสินใจเหนือตัวเราเอง และต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรา
ตัดสินใจทา ไม่ทาให้คนหรือสังคมรอบด้านเดือดร้อนเช่นกัน ถ้าเรามัวแต่สนใจคาพูด ความรู้สึกของทุกคนรอบตัว
เรามากเกินไปอาจทาให้เราไม่เหลือความเป็นตัวเองเลย เราต้องใส่ใจ สนใจโลกภายนอก เพียงแต่ ควร สนใจในสิ่ง
ที่เราสนใจ และเลิกสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจ การเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัว เอง ชีวิตจะเปลี่ยนไป เราจะมี
ความสุ ขในการด าเนิ น ชี วิ ต มากขึ้น ทั้ ง ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และชี วิ ต การท างาน ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการมี ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทากิจกรรมต่างเพื่อสร้าง Mindset ให้คนอื่นได้ด้วย
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ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship)
แนวคิ ด ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship) เริ่ ม ปรากฎขึ้ น มา ตั้ ง แต่
ทศวรรษที่ 1960 ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ก็ได้ถูกนามาเสนอในหนังสือ “Reinventing Government: How the
Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector” ของ David Osborne และ Ted Gaebler ซึง่
เป็นหนังสือขายดีติดอันดับและกลายเป็นคัมภีร์ทางด้านการบริหารรัฐกิจ และในปัจจุบัน ก็ถูก หยิบยกขึ้นมาใหม่
เพื่อใช้ในการปฏิรูประบบราชการและปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ของผู้นาภาครัฐให้เน้นใน
เรื่องของความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยอาศัยความได้เปรียบของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการทางาน
ในลักษณะแบบเน้นผู้ใช้บริการ (user-centered) หรือ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric approach)
เพื่อคิดสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน (co-creation) รวมทั้งผลักดันสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น
ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ก็คือ เรื่องของความพยายามในการปรับปรุงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่
และการรับใช้ประชาชนด้วยการคิดค้นหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการสร้างนวัตกรรม
หรือใช้ ป ระโยชน์จ ากนวัต กรรมที่ มีเท่ านั้น แต่ ยั ง เป็ นเรื่องของความสามารถในการคิด ค้น และสร้างบางสิ่ง
บางอย่างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน โดยไม่ได้ติดอยู่ในกรอบกับดักของทรัพยากร (เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์
และความสามารถพิเศษ) ที่มีอยู่อย่างจากัด หรือข้อจากัดอื่นใด (กฎระเบียบ และ สภาพทางกายภาพ) เป็นต้น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการสาธารณะ
ในฐานะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change Leader) จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและทาตนให้
เหมือนกับเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneur) โดยเฉพาะต้องสามารถเก็บเกี่ยวโอกาสและ
ทางานในเชิงรุกให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการสานพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและทางานข้าม
หน่วยงานหรือภาคส่วนตนเอง รวมทั้งแสวงหา และเพิ่ มทรัพยากรให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งทักษะที่
จาเป็น (skill sets) ของผู้ประกอบการสาธารณะ คือ
1. การสานพลังจากทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่าย (collaborating and networking) เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
2. การทางานในแนวระนาบผ่านระบบงานที่มีค วามแตกต่างกันและข้ามหน่วยงานต่าง ๆ (working
across systems) ได้
3. การพรรณนาให้เห็น ภาพของการเปลี่ ยนแปลง (building narratives for change) เพื่อโน้มน้า ว
หรือชักจูงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับและดาเนินการในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม
4. การปรับตัวและการเรียนรู้ (adapting and learning) อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์
5. การแสวงหาหรือการระดมสรรพกาลังและทรัพยากร (leveraging new resources) เพื่อยกระดับให้
สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันหรือรวมงบประมาณเข้าด้วยกัน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและทดลองใช้โมเดลการทางานแบบใหม่
6. การให้ความสาคัญต่อผลลัพธ์สุดท้าย (focusing on outcomes) ของการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจะ
ให้เกิดขึ้น
ที่มา : บทความ “ความเป็นผูป้ ระกอบการสาธารณะและการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ” โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. เผยแพร่ใน https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/G_InnovationIab19660_2.pdf
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การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
วิรไท สันติประภพ. (2560)

(1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
เทคโนโลยี (Technology) มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วย
ในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับ
ต้องได้ เช่น กระบวนการต่างๆ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น คาว่าเทคโนโลยีถึงแม้บ่อยครั้งจะใช้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบหรือพัฒนาขึ้นมา แต่สิ่งประดิษฐ์โบราณ เช่น ล้อเกวียน นั้นก็นับเป็น
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
นาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างคือ
เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจ เป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวม
ของโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้ อขายแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ
เวลาที่ผ่านมาเราต่างได้เห็นแล้ว ว่า ศักยภาพ ประสิทธิภาพและพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถ
ขยายผลได้เหนือความคาดหมาย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราตั้งแต่วิธีการ
สื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า การเรียกรถโดยสารสาธารณะ การรักษาผู้ป่วย หรือการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนใน
กระบวนการผลิตอย่างกว้างขวาง
“โลกแห่งการแบ่งปัน” หรือ Sharing Economy กาลังจะเป็นรูปแบบหนึ่งของโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
พลั ง ของเทคโนโลยี หลายอุ ต สาหกรรมไม่ ว่ า จะเป็ น บริ ก ารของ UBER, AirBNB, Cloud Computing หรื อ
เทคโนโลยี block chain จะตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการแบ่งปัน โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเพื่อใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันนี้ UBER เป็นบริษัทรถโดยสารสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์
หรือ AirBNB เป็นเครือข่ายการจองห้องพักที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องลงทุนสร้างห้องพักเอง
นอกจากพลั ง ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ จ ะเปิ ด โอกาสให้ เ ราเข้ า สู่ โ ลกแห่ ง การแบ่ ง ปั น หรื อ
Sharing Economy มากขึ้นแล้ว ยังจะทาให้บริการข้ามพรมแดนสะดวกขึ้นด้ วย การค้าบริการข้ามประเทศจะ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ Digital Footprint หรือข้อมูลจากการใช้บริการ digital จะ
เป็นพลังมหาศาลที่จะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การบริหาร
ความเสี่ยง หรือ การวางแผนสาหรับอนาคต ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้คนจานวนมากยกระดับคุณภาพชีวิตได้ สร้าง
อาชีพใหม่ ๆ สร้างวิธีการทางานรูปแบบใหม่ ๆ ในทางกลับกันเทคโนโลยีจะสร้างความท้าทายและสามารถ
เบียดให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมตกขบวนรถไฟได้อย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องโทรสาร ฟิล์มถ่ายภาพ บริการโทรศัพท์
ทางไกล หรือสื่อสิ่งพิมพ์
การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่า ความก้าวหน้าทางของเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตและ
สังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้แก่องค์กร เช่น
เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างการดาเนินงานขององค์กรเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และบริการ เป็ น ต้ น เนื่ องจากเทคโนโลยี ส ารสนเทศก่อให้ เกิด รูป แบบใหม่ ในการ
ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทาให้มีการพัฒนาและกระจายตัวของภูมิปัญญา ซึ่งต้องอาศัยบุคคล
ที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยได้มีการตื่นตัวที่
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จะนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานมากขึ้น เพื่อที่จะทาให้เราติดตามความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นจากเทคโนโลยีได้ทนั
และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน
1 ทาความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนาความรู้
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับงานที่กาลังทาอยู่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขั นขององค์กร เช่น
การใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ม าช่ ว ยในการสร้ า งระบบลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ( Customer Relationship
Management: CRM) เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าและสร้างความจงรักภักดีขอลูกค้าให้มีต่อสินค้าและบริการของ
องค์กร เป็นต้น
2 วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนิ นการสร้างหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กาหนดไว้ การวางแผนถือเป็นสิ่งที่ สาคัญ เพราะ
ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยระบบย่อยอื่นๆ อีกมากซึ่งจะต้องสมพันธ์กันและใช้เวลาในการพัฒนาให้สมบูรณ์
และจาเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพนฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่จาเป็น
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ระบบเครือข่าย ให้มีพร้อมรองรับการใช้บริการ
3 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือความรู้ขององค์กร นักวิเคราะห์ระบบ และ
ผู้ใช้จะศึกษาหรือพิจารณาถึงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่องค์กรต้องการและใช้ในการดาเนินงาน อยู่เป็นประจา
เพื่อที่จะทาการรวบรวม และจัดระเบียบเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ และเมื่อมีความต้องการข้อมูล ก็สามารถเรียก
ออกมาใช้ ไ ด้ ทั น ที โ ดยการพั ฒ นาระบบต้ องให้ ความส าคัญ กับ ภาพรวม และความสอดคล้ อง ในการ ใช้ ง าน
สารสนเทศขององค์กรเป็นสาคัญ ทั้งนี้บางองค์กรจาเป็นต้องพัฒนา ระบบองค์ความรู้ (Knowledge Based
Systems: KBS) เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรสามารถใช้ เป็นฐานในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีโดยอาจจะมีการต้องมีการจัดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี ใหม่ๆให้กับ
บุคลากรขององค์กร เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างคุ้มค่า และ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน

(2) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร
หลายประเทศกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะคนเกิดน้อยลงมากและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่
ทาให้คนมีอายุยืนขึ้นในปี 2040 หรืออีก 23 ปีข้างหน้า โลกจะมีสดั ส่วนประชากรที่อายุสูงกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20
เทียบกับเพียงร้อยละ 12 ในปี 2015 สังคมผู้สูงอายุจะเป็นความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงาน โครงสร้างการบริโภคการออม ภาระด้านการคลังและรายจ่ายด้านสวัสดิการ
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตัวเองในวัยชรา
ที่สาคัญสังคมผู้สูงอายุจะทาให้บริบททางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากฐานเสียงผู้สูงอายุจะ
สาคัญมากขึ้น และจะเน้นเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของตนเองเป็นหลัก คานึงถึงอนาคตของคน
รุ่นต่อไปน้อยลง การดาเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมจะทาได้ยากขึ้น วันนี้เราเริ่มเห็นตัวอย่างในหลาย
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและติดกับดักทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง

การเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ปัจจุบันพบว่าไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น ที่พบประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ดูเหมือน
แนวโน้มของทั่วโลกกาลังตกอยู่ในภาวะนี้ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีประชากรผู้สูงอายุสูง ที่สุดในโลก จนทาให้
เกิดแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับบุคคลดังกล่าว พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เหตุนี้เองจึงทา
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ให้ ไ ทยที่ กาลั ง เข้า สู่ ยุ คสั ง คมผู้ สู ง อายุ ในอี กไม่ กี่ปี ข้า งหน้ า จึ ง เตรีย มการรับ มื อหลายภาคส่ ว น พร้อมศึกษา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในไทย

กราฟแสดงการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
ที่มา: https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2017/9/159579/ผลกระทบที่เกิดขึ้น-เมื่

แม้สังคมไทยจะเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่ นและอเมริกา แต่ถึงกระนั้นกับ
พบว่าปัจจุบันระดับประชากรกลุ่ม Baby Boomers (กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2489 – 2507) ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพศหญิง นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยมีประชากรอายุ 65 ขึ้นไป ใน
สัดส่วนร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ประกอบกับยังมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นอีก 20% และเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ
เต็มตัวในปี 2564 หรืออีกประมาณ 4 ปีข้างหน้า ทั้งนี้สาเหตุที่ทาให้กลุ่มคนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอัตรา
การตายและเกิดมีแนวโน้มลดต่าลง ประกอบกับกลุ่มคนในปัจจุบันโดยเฉพาะรุ่น Gen Y (กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ.
2508 – 2522) เริ่มไม่นิยมมีครอบครัว มักครองตัวเป็นโสดมากขึ้น โดยสาเหตุดังกล่าวอาจเป็นมาจากปัจจัย
ค่านิยมเรื่องการศึกษาที่สูงขึ้น จนทาให้มองเรื่องการสร้างครอบครัวไม่ใช่สิ่งจาเป็นเท่ากับหน้าตาทางสังคม หรือ
แม้แต่การดูแลใส่ใจสุขภาพ
ทั้งนี้เมื่อประชากรกลุ่มวัยชราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าผลกระทบด่านปราการแรกจะทาให้
อัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลให้อัตราแรงงานหดตัวเพิ่ม และผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือ ภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผล
ให้ประชากรแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทยมากขึ้น อันนาไปสู่อีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้ภาครวมของ
เศรษฐกิจชะลอตัวตามมา เหตุนี้เองจึงทาให้หลายภาคส่วนต่างแสดงความกังวลกับการก้าวผ่านของประเทศไทย
ให้เข้าสู่ยุคสังคมผู้อายุ
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(3) การเกิดขึ้นของเมืองใหม่ (Urbanization)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกชี้ให้เห็นว่า ในช่วงที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของ
เมืองเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป ถ้าเรามองไปข้างหน้า จะเห็นการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่ในหลายมุมโลก เมืองระดับ
รอง ๆ ในวันนี้ที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อ จะก้าวขึ้นเป็นเมืองใหญ่ของโลก เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แรง
กดดันทางด้านสังคม วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่การเกิดขึ้น
ของเมืองจะมาพร้อมกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานศึกษา โรงพยาบาล
ตลอดจนศูนย์การค้า อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของเมืองจะมีผลข้างเคียงหลายมิติ เช่ น การหลั่งไหลเข้ามาของ
แรงงาน ชุมชนแออัด การขยายตัวของคนชั้นกลาง วัฒนธรรมต่างคนต่างอยู่ หรือวิถีชีวิตที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาที่จะ
สนใจความเป็นไปรอบตัว หรือไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกหลานตามสมควร

(4) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของโลก
ภายใต้ บ ริบ ทโลกใหม่ ที่ เส้ น แบ่ งพรมแดนจะส าคัญ น้ อยลง จากเทคโนโลยี ที่ ก้า วหน้า อย่ า งรวดเร็ว
กฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของประเทศใหญ่จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของทั้งโลก ซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ กติกา มาตรฐานหลายเรื่องจะก้าวข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาแบบทั้งที่
เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว หลายเรื่องจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน เช่น การดูแลถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กฎเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล
กฎเกณฑ์ กากับ ดู แลสถาบั น การเงิ น แม้ กระทั่ ง การกาหนดเป้ า หมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) ที่ กว่ า 170
ประเทศตกลงร่วมกัน ก็สะท้อนเทรนการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ได้ดี
การเปลี่ยนแปลงสาคัญเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กาลังเกิดขึ้น และจะเกิดต่อไป การปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจาเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในส่วนของ การพัฒนาประเทศของไทยในช่วงที่ผ่านมาและสถานะของประเทศไทยในปัจจุบัน ในช่วง
ก ว่ า 60 ปี ตั้ ง แ ต่ เริ่ ม ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั งค ม แ ห่ ง ช าติ ฉ บั บ ที่ 1อา จ จ ะ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า
การพัฒนาของประเทศไทยโดยรวมสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นมากความยากจน
ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาล และการศึกษาได้ดีขึ้น ขณะที่พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจมหภาคของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็ง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า ภาระหนี้ของ
ภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ ซึ่ง เสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน เป็นเสมือนกันชนที่ช่วยประคอง
เศรษฐกิจไทย ให้สามารถรับแรงปะทะจากความผันผวนทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้ดีในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
หลายมิติ ซึ่งทาให้เราติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ได้แก่
ประการแรก คือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ลดต่าลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนในช่วง 5–10 ปีที่
ผ่านมาที่อยู่ในเกณฑ์ต่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ก่อน
เกิดวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย 2540 เหลือร้อยละ 5 ต่อปีก่อนวิกฤตการณ์การเงินโลก 2550 จนกระทั่งเหลือเพียง
ร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ปัญหาประการที่สอง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้า ทั้งมิติด้านรายได้และโอกาส ที่ผ่านมาปัญหานี้เป็น
หนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตัวอย่างเช่น คนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศถือครองทีด่ นิ
มากกว่าร้อยละ 60 และสัดส่วนประชากรที่อยู่ในเมืองของประเทศไทยที่อยู่ระดับประมาณร้อยละ 50 เพราะการ
พัฒนาเมืองกระจุกตัวอยู่รอบกรุงเทพฯ ไม่ได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ขณะที่สัดส่วนประชากรที่อยู่ในเมืองของ
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มาเลเซียอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 75 ข้อเท็จจริงเหล่านี้สะท้อนว่า ผลประโยชน์จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมากระจุก
ตัวสูง
ปัญหาประการทีส่ าม คือ การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ หลายท่านอาจไม่ทราบว่าประชากรในวัยแรงงานของ
เราได้เริ่มลดลงแล้วตั้งแต่ปี 2557 อีกเพียงไม่เกิน 15 ปี เราจะมีสัดส่วนประชากรที่อายุสูงกว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ
27 ของประชากร การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหมายถึงกาลังแรงงานในการผลิตสินค้าและบริการของ
ไทยจะลดลง รูปแบบการบริโภคและการออมของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ภาระของภาครัฐในการดูแล
สวัสดิการผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัญหาประการที่สี่ คือ คุณภาพการศึกษา ความสามารถในการรับรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ของเด็กไทยและผู้ใหญ่ไทยยังมีจากัด ถ้ามองในด้านดี เราเห็นทัศนคติเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่มาก
ขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็นการใช้ social media หรือการใช้ application ต่ า งๆ ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อถือ แต่ เมื่ อพิ จ ารณา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทยจะพบว่าอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ยากที่
เราจะต่อยอดและหาประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆที่กาลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ทุกวันนี้ได้ ถ้าเราไม่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยอย่างจริงจัง
ปัญหาประการที่ห้า คือ โครงสร้างกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูป
กฎหมายประเมินว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบรวมกันประมาณ 1 แสนฉบับ และมีใบอนุญาต
กว่า 1,500 ใบ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ ยของกลุ่มประเทศ OECD และกฎหมายเหล่านี้จานวนมากไม่ได้ถูก
ปรับ ปรุง ให้ ทั น สมั ย หลายเรื่องมี ผ ลฉุด รั้ง ความสามารถในการแข่ง ขันและปิด โอกาสของคนไทย ธุ รกิจ ไทย
โดยเฉพาะคนที่ไม่มีฐานทางสังคมและธุรกิจ SME หลายเรื่องทาให้ต้นทุนการทาธุรกิจ และการใช้ชีวิตในประเทศ
ไทยสูงเกินควร นอกจากนี้ จานวนกฎหมายและกฎระเบียบที่มากมายกว่าหนึ่งแสนฉบับนี้ ยังมีผลต่อการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเปิดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจเพื่อหาประโยชน์แบบไม่ตรงไปตรงมา
ปัญหาทั้ง 5 เรื่องนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของเรื่องสาคัญ ที่เราต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ไปพร้อม ๆ กับ
การเตรียมรับโลกใหม่ และ Megatrends ที่กาลังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ
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Digital Skills ที่คนไทยควรมี เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
ธนชาติ นุ่มนนท์. (2559),
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ต้องขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรไว้รองรับ ทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทั่วไป
ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ไปดูกันว่าทักษะอะไรที่คนไทยควรมี
Tools & Technologies เป็นการตามให้ทันเทคโนโลยี การรู้จักเทคโนโลยีใหม่
ๆ ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี การมี ทั ก ษะความเข้ า ใจพื้ น ฐาน เช่ น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ทางานได้อย่างไร
Find & Use เป็นความสามารถในการค้นข้อมูล
พื้นฐาน เช่น จาก Google หรือ Search Engine
ต่าง ๆรวมถึงความสามารถในการวิ เคราะห์ว่า
อะไรคือข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ทักษะในการอ้างอิงข้อมูล และการเข้าใจ
ลิขสิทธิ์ของข้อมูล ตลอดจนการนาไปใช้
Teach & Learn การเรี ย นการสอนแบบใหม่ ที่ จ ะต้ อ งให้ ผู้ มี เ รี ย นและ
ผู้ ส อนมี ทั กษะการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ต อลที่ ถูกต้ อง การใช้ เครื่องมื อ การ
ออกแบบหลักสูตร และ Critical Thinking

Communication & Collaboration เป็ น ทั ก ษะในการท างานยุ ค ใหม่ ที่
จะต้องทางานสอดประสานกันมากขึ้น สื่อสารและเข้าถึงกันง่ายขึ้น จึงจาเป็นต้อง
รู้จักการใช้เครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ เช่น อีเมล, Video Conference, Messaging,
Collaboration Tools การแชร์ข้อมูล เพื่อที่จะให้สามารถทางานร่วมกันได้ในทุก
ที่ทุกเวลา
Create & Innovate เทคโนโลยีดิจิตอลทาให้เราสามารถที่จะสร้าง
นวั ต กรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ ม ากมาย ทั้ ง ข้ อ ความ รู ป ภาพ
ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ เราต้องมีทักษะในการสร้างเนื้ อหา
ดิจิตอล เช่น Digital Images, Graphics Design รวมถึง การเขี ยน
โปรแกรมที่คนทุกคนควรมีทักษะ เพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ
ได้
Identity & Wellbeing โลกดิจิตอลมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ผู้ใช้งาน
จึงจาเป็นต้องมีทักษะที่จะเข้าใจในเรื่องการปกป้องข้อมูลของตัวเอง การเก็บรหัส
ตั ว ตนต่ า ง ๆ รวมถึง ความรับ ผิ ด ชอบในการดู แลและป้องกัน ข้อมู ล ของผู้อื่นที่
เกี่ยวข้องกับเรา ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในการใช้งาน
ที่มา: https://thanachart.org/2016/11/06/ digital-skill-ที่คนไทยควรมีถ้าจะต้/
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โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรออกเป็นสานัก ฝ่าย
และสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
รองรับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุง
การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2561 ได้แบ่งส่วนงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พร้อมกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานไว้ ดังนี้

1. สานักวิชาการ
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
1.3 สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
1.4 สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
1.5 สาขาเทคโนโลยี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
1. ดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดาเนินการวิจัย พัฒนา จัดทาแบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด
ทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิ ชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ใน
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สานักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
1. ดาเนินงานวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดย
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. ดาเนินงานวิจัยทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าคุณภาพของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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4. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครือ่ งมือ
ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. พัฒนาระบบและเผยแพร่เครื่องมือการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
6. เผยแพร่ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้กับ
รัฐบาล ต้นสังกัด และสาธารณะ
7. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สานักพัฒนาและส่งเสริ มศัก ยภาพผู้ มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
3.1 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดาเนินการและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2. ดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การให้ บุ คลากรในโครงการส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทา งด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3.2 ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ฝ่าย สควค.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดาเนินการและบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ให้สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน
2. ดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดาเนินการสรรหาและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เพื่อพัฒนาและกระตุ้นบรรยากาศทาง
วิชาการ ก่อให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ
สาธารณชน
2. ด าเนิ น การและบริหารจัดการเพื่อพั ฒนา ส่ ง เสริม และเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน
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3. บริหารจัดการองค์ความรู้สาหรับหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายเพื่อการจัดการบูรณาการทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิจัย ติดตาม และประเมินผลแผนงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
3. ประสานงานการจัดทาแผนงบประมาณและทุนการศึกษาของแต่ละหน่วยที่ดาเนินการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
4. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและกาลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สานักยุทธศาสตร์และแผน
5.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
- งานนโยบายและแผน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการกาหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
2. กาหนดแผนการดาเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด
3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปแผนการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ดาเนินงานของสถาบัน
4. จัดทาแผนงบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
5. ประสานงานการดาเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
- งานติดตาม และประกันคุณภาพ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันและหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กาหนด
2. ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทารายงานเพื่อประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบัน
4. ดาเนินการ ติดตาม และควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณ ภาพภายในของ
สถาบัน
5. วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
สถาบัน
6. ดาเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้
ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
7. ประสานงานการดาเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5.2 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
- งานสื่อสารองค์กร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน
2. ดาเนินการเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม เอกสาร สื่อวัสดุต่าง ๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหน่วยงานอื่น
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน
4. กาหนดแนวปฏิบั ติ และวิ ธีการในการให้ บ ริการข้อมู ล และการแก้ไ ขปั ญหาต่ าง ๆ ต่ อหน่ ว ยงาน
ภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อจากหน่วยงานและบุคลากรภายนอกสถาบัน และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในสถาบันเพื่อสนับสนุนข้อมูลของสถาบันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. บริหารศูนย์ข้อมูลผู้ติดต่อของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบั นให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน
- งานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบัน
2. จัดทาหนังสือ เอกสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน
3. รับรองแขกต่างประเทศของสถาบันให้เกิดความประทับใจและก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

6. สานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ส่งเสริม และดาเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology)
และสื่อสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกลมกลืนกับ
หลักสูตรการเรียนรู้
2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม
สนั บ สนุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ท างการเรีย นรู้ (Learning Technology) และสื่ อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดาเนินการ ส่งเสริม ผลักดันให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และ
สื่อสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอน
4. วิเคราะห์และปรับปรุงงานสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนและการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและ
ผลิ ต สื่ อเทคโนโลยี ท างการเรีย นรู้ (Learning Technology) และสื่ อสารสนเทศประกอบการเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. ให้คาปรึกษา แนะนา บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสาร
สนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน
พัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ออกแบบและผลิต งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่ อดิจิทัล และนวัตกรรมทาง
การศึกษาประเภทต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนรู้
2. ร่ว มมื อกับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการออกแบบและผลิ ต งานศิล ป์ ภาพกราฟิ กและอิ น โฟกราฟิก
สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล
และนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและ
ผลิตงานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมและให้คาปรึกษา แนะนา บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของ สสวท. ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถออกแบบ ผลิต หรือใช้ งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟ
กราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน
พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้บริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ สสวท.
6.2 ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ส่งเสริม และดาเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้
2. วิเคราะห์และปรับปรุงต้นแบบอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน
3. วิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ป ระกอบการสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้
เหมาะสมกับการจาหน่ายเชิงพาณิชย์
4. ประสานงานและดาเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและ
ผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คาปรึกษา แนะนา บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและสาธิตการสร้าง การใช้งานและการบารุงรักษา
อุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
6.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริการสารสนเทศ
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนามาพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดหาบริหารจัดการ บารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
3. ให้คาปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน
2. วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา บารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ
4. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ
สถาบัน
5. ให้คาปรึกษา แนะนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนามาพัฒนา
ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสถาบัน
6.4 ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. (IPST Learning Space)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การให้บริการแก่ครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป ที่เข้ามาใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท.
2. การดูแลบารุงรักษา และปรับปรุงระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท.
3. การจัดหา และพัฒนาเนื้อหาข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนาเข้าสู่ระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท.
4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
5. บริหารจัดการห้องสมุดและพัฒนางานห้องสมุดดิจิทัลของสถาบัน

7. สานักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
7.1 ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2. วิจัยและพัฒนา มาตรฐาน รูปแบบการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประเทศไทย
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
4. พัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในทุกช่วงชั้น
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประเทศไทย
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6. สร้างระบบทูตสะเต็ม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน
7. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา
7.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในทุกสังกัด
2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. พัฒนาฐานข้อมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้า ร่วม
โครงการ
7.3 โครงการโรงเรียนพระราชดาริฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน พระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร )
2. พัฒนาคณาจารย์จากเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรีย นในโครงการพระราชด าริฯ ให้ ส ามารถจัด การเรีย นการสอนเชิง ปฏิบั ติการ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนใน
โครงการพระราชดาริฯ โดยการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
4. ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาต่อ สาหรับครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ
5. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย
6. ด าเนิ น การพั ฒ นาฐานข้อมู ล ครูและบุ คลากรทางการศึกษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ

8. สานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
8.1 ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจาหน่ายสื่อของสถาบัน
2. บริหารจัดการและดาเนินการ การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจาหน่ายสื่อของสถาบันให้
เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจาหน่ายสื่อของสถาบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สถาบัน
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4. บริหารจัดการในส่วนอาคารหอพักและห้องประชุมของสถาบัน
5. วางกรอบนโยบาย การปฏิ บั ติ แ ละการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ มี
ประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
7. ให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบัน
8. ผลักดันให้มีการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนาไปพัฒนาประเทศ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

9. สานักบริหาร
9.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานการประชุม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดาเนินการและอานวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน รวมถึงการประชุมผู้บริหารของสถาบัน
2. ดาเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมและ
การสัมมนาของสถาบัน
3. บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการประชุมต่างๆ ของสถาบัน
- งานสารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดาเนินการรับ – จัดส่ง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสถาบัน
2. ร่างและจัดทาหนังสือที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันในส่วนกลาง (กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ)
- งานเลขานุการผู้บริหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กลั่นกรองงาน และข้อมูลของการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
2. รับรองผู้มาติดต่อกับผู้บริหารของสถาบัน
3. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ สาหรับการดาเนินงานของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
- ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กาหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบัน
3. ดาเนินงานและบริหารจัดการการบารุงรักษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพย์เครื่องใช้ สานักงาน
ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในอาคาร เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
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งานยานพาหนะ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กาหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บารุงรักษายานพาหนะของสถาบัน รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน การต่อทะเบียนและ
การประกันภัยยานพาหนะ
3. บริการเกี่ยวกับยานพาหนะกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของสถาบัน
9.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี

- ส่วนการเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับข้อกาหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ และดาเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทารายงานทางการเงินต่าง ๆ ของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม
กาหนดเวลา
4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย
- ส่วนบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการ ตรวจสอบและดาเนินการบันทึกบัญชีของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับข้อกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทารายงานทางบัญชีการเงินต่าง ๆ ของสถาบันให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
กาหนดเวลา
4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารลงบัญชี และใบสาคัญทางบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย
9.3 ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
2. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พั ส ดุ แ ละบริ ก ารต่ า ง ๆ ของสถาบั น ตามความต้ อ งการใช้ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามการส่งมอบพัสดุและบริการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนินงาน รวมถึงประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการกับสถาบัน
5. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ปลอดภัย
- งานคลังพัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
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1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคลังพัสดุให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนุน
การดาเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช้ สานักงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการการขอจัดซื้อพัสดุและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการใช้งาน

10. สานักพัฒนาองค์กร
10.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กาหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบัน
2. กาหนดตาแหน่งงาน วางแผนอัตรากาลัง ดาเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนตาแหน่ง
พนักงาน รวมถึงจัดทาทะเบียนประวัติพนักงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดาเนินการการจ่ายเงินเดือน
และการเบิกจ่ายสวัสดิการ
4. ดาเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
5. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
6. เสนอแนะ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมถึง
ติดตามให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบวินัยที่กาหนด และดาเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ คาสั่ง
และวินัยพนักงาน
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กาหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของสถาบัน
2. บริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อ การฝึกอบรม
ดูงาน สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4. ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- งานพัฒนาองค์กร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนและดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร
2. ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social
responsibility : CSR )
3. ประสานการดาเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรพนักงาน
- งานบริหารองค์ความรู้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

157

1. ริเริ่มและดาเนินการ พัฒนา และบริหารฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางการศึกษาวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้มีการใช้องค์ความรู้ของสถาบันอย่างแพร่หลาย
3. สนั บ สนุ น และผลั กดั น ให้ มี การน าองค์ความรู้ของสถาบั นไปใช้ ป ระโยชน์ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

11. ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ
- Academy for Science Mathematics and Technology Education Professionals (ASTEP)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
1. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรผูน้ าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสะเต็มศึกษาให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นผูน้ าในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้นาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
ภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ

12. โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
1. ดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดาเนินการวิจัย พัฒนา จัดทาแบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด
ทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ใน
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันเกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากร
ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
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2. สอบทานการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน เอกสารหลักฐาน การใช้จ่ายงบประมาณ
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตาม การทางานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ได้เสนอแนะให้
สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติของการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
5. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันในรอบปี และตอบบันทึกสอบถามการใช้จ่ายต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน

14. ฝ่ายกฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผน กาหนดกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับงานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ดาเนินงาน ร่าง จัดทา แก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับงานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม
งานกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน
3. ตรวจสอบ ตีความ ให้คาแนะนาปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา นิติกรรม หรือข้อตกลง หรือเอกสารอื่น
ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบัน
4. รวบรวม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมพิจารณาด้านกฎหมาย การฟ้อง ถูกฟ้องร้อง และ
การสอบสวน ดาเนินคดี

159

160

เอกสารอ้างอิง
กองบรรณาธิการ (2559). ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0: HR Society Magazine,
14(164), 36-40.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแววดล้อม. (2559). คู่มือสานักงานสีเขียว. แหล่งข้อมูล:
https://deqpgreenoffice. wordpress.com/2016/07/13/คู่มือสานักงานสีเขียว-green-off.
ค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561.
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2559). ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
ถวิลวดี บุรีกุล. (2546). ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่. แหล่งข้อมูล:
http://wiki.kpi.ac.th/ index.php?title=ธรรมาภิบาล%3A_หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนว
ใหม่. ค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561.
ทศพร ศิริสมัพันธ์. (2560). ความเป็นผปู้ระกอบการสาธารณะและการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ.
แหล่งข้อมูล:
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/G_InnovationIab19660_2.pdf.
ค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561.
เทื้อน ทองแก้ว. (2550). สมรรถนะ ( Competency): หลักการและแนวปฏิบัติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต. กรุงเทพฯ.
ธนชาติ นุ่มนนท์. (2561), การอบรมหลักสูตร “สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อ
ก้าวสู่ยุคดิจัทัล”, สถาบัน ICTI. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ธนชาติ นุ่มนนท์. (2559), Digital Skill ที่คนไทยควรมีถ้าจะต้องก้าวไปสู่ Thailand 4.0. แหล่งข้อมูล:
https://thanachart.org/2016/11/06/digital-skill-ที่คนไทยควรมีถ้าจะต้/. ค้นเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561.
ธนิต โสรัตน์. (2560). ไทยแลนด์ 4.0 การเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV โอกาสของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม. แหล่งข้อมูล: www.tanitsorat.com ค้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2560). นวัตกรรมนาสู่อนาคต
ประเทศไทย. ใน: เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่
อนาคตประเทศไทย”. แหล่งข้อมูล: www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/
2017/PPT_Group2.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561.
นิธินาถ สินธุเดชะ. (2548). การบริหารการเปลี่ยนแปลง: การเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร. เอกสาร
สรุปคาบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง,
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, วันที่ 1- 6 สิงหาคม 2548.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2545). ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ. เอกสารประกอบการบรรยาย 8 มิถุนายน
2545.
ประเวศ วะสี. (2547). การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

161

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2553). การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรงุเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
233 หน้า. ราชกิจจานุเบกษา. (2557).
พสุ เดชะรินทร์ (2560), องค์กร 4.0 แหล่งข้อมูล: http://www.bangkokbiznews.com/BLOG/
DETAIL/640476. ค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561.
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2551). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
แหล่งข้อมูล: https://www.gotoknow.org/posts/236686 ค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561.
พวงชมพู โจนส์. (2559). การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset) สาหรับบุคลากร ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา. ธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 8 (ฉบับที่ 1): 1 – 9.
พรชัย เจดามาน. (2560). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.o. แหล่งข้อมูล:
http://siampublic.com/education/3771/education-leadership-change-century21 ค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554). แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล. แหล่งข้อมูล: http://competency.rmutp.ac.th/ ค้นเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561.
ลดาวัลย์ คาภา. (2559). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศ. นาเสนอในเวทีสาธารณะ นโยบายน้า สกว.
ครั้งที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า กับ ยุทธศาสตร์ชาติ วันพุธที่ 23
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ.
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2552). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ. มติชน รายวัน, หน้า 6.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
แหล่งข้อมูล: http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf ค้นเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561.
วิรไท สันติประภพ. (2560). “เศรษฐกิจ คิดใหม่” โดย ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย. แหล่งข้อมูล:
http://www.moneyandbanking.co.th/new/16037/2/index.php. ค้นเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2561.
วิรไท สันติประภพ. (2560). สรุปความปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจการเงินไทยท่ามกลางความ
ท้าทายในยุค 4.0” โดยผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย: ในงานทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกับการขับเคลื่อนสู่แนวโน้มสาคัญของโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0, 20
มกราคม 2560
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2560). คนต้องพร้อมสาหรับองค์กรยุค 4.0. แหล่งข้อมูล:
http://www.ftpi.or.th/2017/19609. ค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561.
สภาการศึกษา (2560). คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกาลังคนยุค 4.0 หลัก 3RS X
8CS เด็กไทยในฝัน. แหล่งข้อมูล: http://www.krusmart.com/student-3rs8cs/. ค้นเมื่อวันที่
12 กันยายน 2561.
สมบูรณ์ ศิริประชัย (2552). ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : นัยต่อประเทศไทย. รัฐสาสตร์สาร,
29(3). 1-112.
162

สมพงค์ เกษมสิน. (2531). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร. (2545), การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม. กรุงเทพฯ. ห้าง
หุ้นส่วนจากัด วี.เจ.พริ้นติ้ง.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). (2548). การปรับใช้สมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ วันที่ 31 มกราคม
2548.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย (2546). พระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560). รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทย ตามกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์
สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพฯ.
สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน. (2533). คู่มือการกาหนดสมรรถนะในข้าราชการพล
เรือน. คู่มือสมรรถนะหลัก. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน: นนทบุรี.
สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล. (2552). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน: นนทบุรี.
ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย. (2560). เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 เรื่อง
“ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2559). เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies), บทความด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน. แหล่งข้อมูล: http://www.prd.go.th/download/
article/article_20180214153141.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561.
อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนความท้าทาย
มุ่งสู่ความสาเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน, Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(1). 845-860.
Dweck, C. S. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson
Limited.

163

สถาบันสงเสริ
มการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
์
่

http://www.ipst.ac.th

