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สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 



ค าน า 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือการพัฒนานักเรียนไทยทั่ว
ประเทศให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด 
เติบโตเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพ่ือไปสู่การเป็น
องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) รองรับการปฏิบัติงานของสถาบันตามแผนหลักของสถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเด็นที่ 5 ศักยภาพในการ
ด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) โดยให้องค์การมหาชนจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี 
เพ่ือไปสู่การเป็นองค์การมหาชน 4.0 ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระบวนการจัดท า
แผนด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกระดับ   

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพ่ือไปสู่การเป็น
องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มีเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพองค์กร เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแผนพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบในการมุ่งเน้นต้องพัฒนา ดังนี้ (1) บุคลากรมีขีดความสมารถในการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสมรรถนะยุค 4.0 (บุคลากรเชี่ยวชาญ) (2) มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่เป็นรูปธรรม 
(ผลงานมากมาย หลากหลาย) (3) เครือข่ายทั่วประเทศมีขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง) และ (4) สสวท. เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และระบบการให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
(องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย และใสสะอาด)  
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 
1.1 ความเป็นมาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2515 เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความ
ช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: 
UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานของรัฐในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
ภารกิจอ่ืนที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 

1.2 พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ไว้ดังนี้  

1. ริเริ่ม ด าเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการ
สอนเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา  

2. ส่งเสริมและด าเนินการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

3. ส่งเสริมและด าเนินการค้นคว้า ปรับปรุง และจัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และ
สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้ง ประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

4. ส่งเสริมและด าเนินการประเมินมาตรฐานแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ สื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน และการประเมินมาตรฐาน การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง
การส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ตาม 1. ถึง 5.  
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1.3 วิสัยทัศน์   

สสวท. เป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลง ท าหน้าที่ชี้ทิศทาง ประสาน และส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้น
เป็นประชากรที่มีความรู้นักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าต่อไป   

1.4 เป้าประสงค์  

นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เหมาะสม
ตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโตเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

1.5 ผลกระทบ    

เยาวชนไทยมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การใช้ข้อมู ล และ/หรือ แก้ปัญหาโดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  

1.6 ผลลัพธ์   

1. นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาการด ารงชีพ 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 สามารถน าไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพ ชั้นสูงได้จริง 
ตามแนวทาง KOSEN   

4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   
6. เกณฑ์การจัดท าสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาเป็นแกนน ามีศักยภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
9. การให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่าย 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
สามารถน าไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  นักนวัตกรรมและ
นักเทคโนโลยีชั้นน าของประเทศ   

15. มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีที่มาจากผลผลิต
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ มีค่าตอบแทนเหมาะสม   

16. มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนาก าลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจ านวนเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ  

17. บุคลากรสายนักวิชาการมีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหน้า เป็นที่ยอมรับด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของประเทศ   

18. บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ   

19. บุคลากร สสวท. มีความเป็นผู้น า มีความรู้ ความสามารถการเป็นวิทยากร และสามารถน าการ 
เปลี่ยนแปลงได้   

20. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท างานอย่างมี
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 และสามารถน าไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
เยาวชนให้ทันสมัย 

 

1.9 โครงการหลัก และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (จ านวน 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 และสามารถน าไปใช้ได้จริง  
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อเป็น
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN  

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษ   

4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

5. โครงการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การจัดท าสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 รวม 
1. จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้       
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ 
การน าไปใช้ 

ช้ินงาน 300 300 200 800 

2. จ านวนต้นแบบชุดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียน       
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวทาง สสวท.  

ช้ินงาน 50 50 50 150 



 
 

5 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 รวม 
3. ร้อยละของสื่อ และกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัล และ       
e-learning ที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 60 70 80 80 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. ระดับ 3.8 3.9 4.0 4.0 

5. จ านวนเครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบ    
มาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ฉบับ 12 12 12 36 

6. เกณฑ์การจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบ  
มาตรฐานสากล ฉบับ - 1 - 1 

          
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ  

เป้าประสงค์ : (1) ก าลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี   (2) ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากก าลังคน 
และเครือข่าย ตามแนวทางของ สสวท.     

โครงการหลัก : 
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ของ สสวท.   
7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล  
8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการวิ ชาการด้าน

หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  
9. โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนโครงการพระราชด าริ  
10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

แนวทาง สสวท.   
11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  
12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2562 2563 2564 รวม 

1. ร้อยละของก าลังคนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสวท. 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละ 80 85 90 90 

2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ ความรู้
ตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและสามารถเป็น แกนน าให้ 
สสวท. ได้อย่างเหมาะสม  

ร้อยละ 60 70    80 80 

3. จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน 
(สะสม) 

10 20 30 30 

4. จ านวนหน่วยงานภาคราชการส่วนต่างๆ ที่ร่วม
ด าเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน 
(สะสม) 

 
10 20 30 30 

5. ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือและคู่มือครู ของ สสวท.   ร้อยละ 60 70    80 80 
6. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนและ/หรือ สื่อ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.  

ร้อยละ 60 60 70 70 

7.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ ใ ช้หลักสูตร สื่ อและ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สสวท.  

ร้อยละ 
 

60 70    80 80 

8. จ านวนครั้งผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่
เผยแพร่  

ครั้ง 8 ล้าน 9 ล้าน 10 ล้าน 27 
ล้าน 

9. มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบ 10 12 14 36 

10. จ านวนโรงเรียนต้นแบบ สสวท. ทั้งประถม และ
มัธยม  

โรงเรียน 20 40 60 120 

 
 หมายเหตุ : 1) ตัวช้ีวัดที่ 5 6  และ 7 ค่าเป้าหมายปี 2562 ส ารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหม่ใน
ปี พ.ศ. 2561  ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 ส ารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2562  
และค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ส ารวจ สื่อ (หนังสือเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2563  

    2) ก าลังคน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ และ/หรือ บุคลากรจากเครือข่าย
มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล/ศึกษานิเทศก์/บัณฑิต พสวท./ครู  สควค./ครูดีเด่น ที่
สนับสนุนการด าเนินงานของ สสวท.  

    3) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคลากรที่ด าเนินงานร่วมกับ สสวท. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานตามพันธกิจ 
สสวท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เน้นความ
เข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถน าไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.  

เป้าประสงค์ :  มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ส าหรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
โครงการหลัก : 

13. โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science 
and Mathematics Literacy)   

14. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)  

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 รวม 
1. จ านวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ ที่พัฒนาและ 
จัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนที่ เหมาะสม ตาม 
แนวทาง สสวท.  

แห่ง/ 
สถาบนั  

100 200 400 700 

2. จ านวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม 
แนวทาง สสวท.   

ฉบับ 5 5 5 15 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ :   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่ เหมาะสม เพื่อ
เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงการหลัก : 
15. โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
16. โครงการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พสวท.)  
17. โครงการโอลิมปิกวิชาการ  
18. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
19. โครงการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่แผนการ

พัฒนาก าลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 รวม 
1. จ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นัก 
นวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งไดจ้ากการสร้างนักเรยีน 
นักศึกษาท่ีมี ความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. 

คน (สะสม) 6,500 7,000 7,500 7,500 

2. ร้อยละของนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษ พสวท. 
และโอลิมปิกวิชาการ ท่ีส าเร็จการศึกษาและท างานใน
หน่วยงานท่ีก าหนด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีและมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ร้อยละ 
 

10 20 30 30 

3. ร้อยละของผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย สสวท. ท่ีไดร้ับ
รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละ 
 

10 20 30 30 

4. ร้อยละของครูที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ (สควค.) ที่ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงได ้

ร้อยละ 
 

10 20 30 30 

5. ร้อยละของผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไดร้ับการพัฒนาและส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง ในระดับต่างๆ 

ร้อยละ 
 

60 70    80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ :   (1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงได้  (2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการใน 
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  (3) เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

โครงการหลัก : 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็น

ระบบ  
22. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA  
23. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 

และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  
24. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการท างานของ สสวท. และสร้าง

ความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์   
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 รวม 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็นผู้น า
การเปลีย่นแปลงได ้

ร้อยละ 20 40 60 60 

2. จ านวนนวัตกรรม ผลงานทางวชิาการ หรือทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (IP) ที่สร้างจากบุคลากร สสวท. 

 ช้ินงาน/ ผลงาน 
(สะสม) 

20 40 60 60 

3. จ านวนระบบบริหารจดัการและบริการในรูปแบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัและมีคุณภาพ 

ระบบบรหิาร/ 
ระบบบริการ 

18 18 18 18 

4. ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 

ระดับ 4.0 4.25 4.5 4.5 

5. ระดับการยอมรับในข้อมลูข่าวสาร และผลงานของ 
สสวท. 

ระดับ 4.0 4.25 4.5 4.5 

6. ร้อยละของเยาวชนกลุม่เป้าหมายที่มีความตระหนัก 
และเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

ร้อยละ 55 60 65 65 
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1.10  อัตราก าลัง และโครงสร้าง สสวท.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีบทบาทส าคัญตามพระราชบัญญัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์/พันธกิจของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้อย่างชัดเจน ดังที่กล่าวใน
ส่วนที่ 1 ด้วยพันธกิจดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงก าหนดโครงสร้างองค์กร 
บทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย/สาขา/กลุ่มงาน (ภาคผนวก ฏ) และมีอัตราก าลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้  
 

1.10.1  อัตราก าลัง และโครงสร้างของ สสวท.  

กรอบอัตราก าลังที่ สสวท. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตราก าลังที่ 350 อัตรา  
ประกอบด้วยกลุ่มบริหาร จ านวน 35 อัตรา (ร้อยละ 10) กลุ่มวิชาการ จ านวน 195 อัตรา (ร้อยละ 55.71) และ
กลุ่มอ านวยการ จ านวน 120 อัตรา (ร้อยละ 34.29) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ยังมีอัตราก าลังที่ไม่ครบตามกรอบ 
และอยู่ระหว่างการสรรหาคัดเลือกพนักงาน  

(1) ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามกลุ่ม 

ที่ กลุ่ม/ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 กลุ่มบริหาร 30 8.8 
2 กลุ่มวิชาการ 168 49.3 
3 กลุ่มอ านวยการ 143 41.9 

รวมทั้งสิ้น 341 100.0 
 

(2) ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามต าแหน่ง 

ที่ กลุ่ม/ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มบริหาร 

1 รองผู้อ านวยการ 1 0.29 
2 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส* 1 0.29 
3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 6 1.76 
4 ผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย 17 4.99 
5 หัวหน้าส่วน 3 0.88 
6 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ. ฝ่าย/สาขา 2 0.58 

รวม 30 8.80 
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ที่ กลุ่ม/ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มวิชาการ 

7 นักวิชาการ 92 26.90 
8 นักวิชาการอาวุโส 11 3.22 
9 ผู้ช านาญ 59 17.25 
10 ผู้เชี่ยวชาญ 5 1.56 
11 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 
12 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 0 0.00 

รวม 168 49.12 

กลุ่มอ านวยการ 

13 เจ้าหน้าที่ 90 26.32 
14 เจ้าหน้าที่อาวุโส 29 8.48 
15 ผู้ช านาญ 23 6.73 
16 ผู้เชี่ยวชาญ 1 0.29 

รวม 143 41.81 
รวมทั้งสิ้น 342 100 

 

(3) ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

กลุ่มพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม ร้อยละ 
ต่ ากว่า ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

กลุ่มบริหาร 0 2 15 13 30 8.80 
กลุ่มวิชาการ 0 4 128 36 168 49.27 
กลุ่มอ านวยการ 2 84 57 0 143 41.93 

รวม 2 90 200 50 342 100 
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1.10.2  โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561)  

1. ส านักวิชาการ 
 1.1 สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 
 1.3 สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 
 1.4 สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 
 1.5 สาขาเทคโนโลยี  

2. ส านักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
  2.1 สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน 

3. ส านักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.1 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.)  
3.2 ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฝ่าย 

สควค.)    
3.3  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

4. ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา 
5. ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

  5.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานติดตาม และประกันคุณภาพ  

5.2 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
- งานสื่อสารองค์กร 
- งานวิเทศสัมพันธ ์

6. ส านักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6.1 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

- ส่วนเทคโนโลยทีางการศึกษา   
6.2 ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ 

  6.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานบริการสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

6.4 ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. (IPST Learning Space) 
7. ส านักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพคร ู

 7.1 ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพคร ู
 7.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน  

     สสวท. 
 7.3 โครงการโรงเรียนพระราชด าริฯ  

8. ส านักบริการวิชาการและบรหิารทรัพย์สิน 
  8.1 ฝ่ายบริการวิชาการและบรหิารทรัพย์สิน  

 
9. ส านักบริหาร 
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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. ส านักพัฒนาองค์กร 
  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  

 

 

 



 
 

๑๔ 
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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 น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย มีความคิดเชิงนวัตกกรรม และมีความรอบรู้ในบริบทของงานและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการท างาน และได้รับสวัสดิการ 
ตลอดจนประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 

 
3) เชื่อมโยงแผนทรัพยากรบุคคล กับยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพิ่ม
การยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
เยาวชนให้ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสรมิให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนา 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 อย่างเปน็ระบบ 
มิติที่ 2 การพัฒนาผูบ้ริหาร สู่ผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชพีและแผนสบืทอดต าแหน่ง 
มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบรกิารจัดการให้มีความความยั่งยนืและเข้มแข็ง 
มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสงัคม 
มิติที่ 6 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. 

 
หมายเหตุ :  รายละเอียดในมิติการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 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 ซึ่งประเทศเยอรมนีได้ท าขึ้นเป็นแผน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ ต่อมาหลายประเทศได้น ามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง
จะเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ธนิต  โสรัตน์ , 2560) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 
2559 ประเทศไทย ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ เกิดเป็นแผนพัฒนาประเทศแนวใหม่ เรียกว่า “Thailand 
4.0” จัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ในยุค 4.0 ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับเหตกุารณ์ท้าทายส าคัญ เช่น (1) เทคโนโลยพีฒันา
อย่างรวดเร็ว (2) การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (3) การเติบโตของเมืองใหม่ และ (4) มาตรฐานของโลกไร้พรมแดน 
(อธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ณ หน้า 142) ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังท้าทายทุกๆ 
ประเทศทั่วโลก และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดร.วิรไท สันติประภพ (2560) กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในยุค 4.0 นั้น ประกอบด้วย 3 แนวทางส าคัญ คือ (1) มุ่งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ปรับปรุงกลไกการท างานภาครัฐ และ (3) พัฒนาศักยภาพคน  

“ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยทั้งโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในทุกสาขา รวมไปถึงภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีไฮเทค และดิจิทัลแห่งอนาคต ซึ่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลวัต
ใหม่ของแรงงาน เป็นผู้ประกอบการใหม่แห่งอนาคต และเป็นบุคลากรคุณภาพสามารถน าการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

“ต้องเตรียมความพร้อมของคนไทยให้ก้าวพ้นไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ใหม่ ซึ่งต้องท างานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ”  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดแนวทางการประเมินองค์การมหาชน  
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ และรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยแนวทางประเมินประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ข้อ คือ  

1) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติ คณะรัฐมนตรี (Function Based) : บังคับประเมิน  

2) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) : ถ้าไม่มี ไม่ต้องประเมิน  

3) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
บูรณาการ การด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) : ถ้าไม่มี ไม่ต้องประเมิน  

4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation Base) รวมทั้งการก ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 : บังคับประเมิน  
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5) ศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) : 
บังคับประเมิน   

 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นไปตามองค์ประกอบข้อที่ (5) เรื่องศักยภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การมหาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการก าหนดให้มีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชน น าไปสู่การพัฒนาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาของนโยบาย “Thailand 4.0” โดยในแผนก้าวกระโดด ระยะ 5 ปีนี้ องค์การมหาชนต้อง
ตอบโจทย์ส าคัญ ดังนี้  

(1) การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด  
(2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2547  
(3) การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ  
(4) การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์การมหาชน   
(5) การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน 4.0 และการน าเทคโนโลยีมา

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร  

สรุป นโยบายประเทศไทย 4.0 คือ นโยบายที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากที่
แต่ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือท าให้น้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และน านวัตกรรม/องค์ความรู้เข้ามาช่วย พร้อมทั้งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคย
เน้นการผลิตสินค้าไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นภาคการบริการมากขึ้น ที่ส าคัญ ภาครัฐและระบบราชการทุกภาคส่วน
จ าเป็นจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นประการส าคัญ ( Best 
Governance, Happier Citizens) ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักและพัฒนาไปพร้อมกัน ซึ่งโมเดลของการพัฒนา
เศรษฐกิจแนวใหม่ตามแนวทางของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ประเทศไทยควรมุ่งท าการปรับเปลี่ยน ดังนี้   

(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ และใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  

(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานั้น 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups เป็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  

(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และ  
(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงขึ้นตามล าดับ   
 

2.2 คนไทย 4.0  

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยกล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ว่า “ถ้าท่านมี
โทรศัพท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพ่ือการสื่อสารพื้นฐาน ท่านยังคงเป็นคนไทย 1.0  

แต่ถ้าหากท่านใช้มือถือในการส่ง e-mail ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการท างานและกิจวัตร
ประจ าวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็นคนไทย 2.0 ได้ไม่ยาก  

แล้วถ้าหากท่านสามารถใช้สมาร์ตโฟนได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่า เป็นคนไทย 3.0  
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แต่ ยิ่งกว่านั้น หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
น าไปสู่การผลิต ด้วยความรู้เหล่านั้น แล้วท่านรู้สึกว่า ท างานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น เมื่อเทียบกับที่
ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น คนไทย 4.0”  

ปัจจุบัน เราก าลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และคนไทยเองจ าเป็นต้องปรับตัวเอง
อย่างมาก เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และค าว่า “คนไทย 4.0” มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียง
แค่เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่คิดว่าน่าจะมีความหมายมากกว่านั้น  

ธนชาติ นุ่มนนท์ (2561) กล่าวว่า คนไทย 4.0 จะต้องมี Digital Mindset  และ Digital Culture  
ประกอบกับต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราก าลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน (Sharing 
Economy) ดังนั้น นิยามค าว่า 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) เป็นคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น เข้าใจเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ก าลังจะเข้ามาสู่
อุตสาหกรรมในยุค 4.0 และความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในโลกยุคไร้พรมแดน พร้อมทั้งจะต้องมี
ความสามารถท างานร่วมกับผู้ร่วมมือที่อาจอยู่ที่ใดๆ ในโลกนี้ แบบทุกที่ทุกเวลา และผ่านทุกอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) เป็นคนที่เข้าใจบริบทของสังคมไทย คือ มีความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย 
และเข้าใจสังคมในชนบทของไทย รวมทั้งเข้าใจเร่ืองของช่องว่างในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  

4) เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ คือ มีความเกื้อกูล แบ่งปัน มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม พร้อมที่จะก้าวสู่การท างานในยุค Sharing Economy ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีเพื่อเอาเปรียบสังคม หรือมุ่ง
สร้างความร่ ารวย ให้กับตัวเอง จนละเลยช่องว่างทางสังคมไทย 

 

 2.3 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญต่อการบริหารคนให้ก้าวทันยุค 4.0  

ปรากฏการณ์น่าสนใจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการและคนท างานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคล (HR) จะต้องจับตาดู เพื่อท าความเข้าใจ เรียนรู้ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับทุกกระแส
การเปลี่ยนแปลง “ใครรู้ก่อนลงมือก่อน พร้อมปรับตัวได้ ก็ยิ่งได้เปรียบอย่างแน่นอน” จ าเป็นอย่างยิ่งที่นัก HR 
จะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน (Expect the Unexpected) ไว้ล่วงหน้า และเตรียมหา
หนทางรับมือที่เหมาะสมกับองค์กรของตน วารสาร HR Society magazine (2559) สรุป 10 แนวโน้มส าคัญที่
ก าลังจะเกิดขึ้น พร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้แก่ 

1) สังคมผู้สูงอายุ อีกประมาณ 8 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567 – 2570) ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว อัตราการเกิดต่ าผกผันกับอัตราผู้สูงวัยที่มีอายุยืนมากขึ้น 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 จะท าอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาในองค์กร แต่
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นจริงๆ คือ จะต้องท าอย่างไร องค์กรจึงจะผูกใจคน Gen Y ให้ท างานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
และท าอย่างไรให้คน Gen Y ที่เติบโตในยุคดิจิทัล ท างานร่วมกับคนที่อาวุโสกว่าอย่าง Gen X และ Baby 
Boomers ได้อย่างลงตัว  

3) เศรษฐกิจ 4.0 คือ ประเทศไทยก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมาก
และแรงงานราคาถูก ไปสู่ธุรกิจที่ต้องผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็น
จุดเด่นที่ใช้ดึงดูดผู้บริโภค ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโตในองค์กรได้อย่างโดดเด่น จะต้องเป็นนักคิดและเป็นนัก
ปฏิบัติที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างานได้อยู่เสมอ  

4) กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
คาดเดาไม่ได้มากขึ้น เหตุการณ์หนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ และเชื่อมโยงถึงกันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
บนโลก องค์กรจึงต้องรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวตลอดเวลา  

5) งานออนไลน์ที่ท างาน ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและคลังความรู้ 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กรต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่การเป็น Digital 
Workplace อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการท างานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

6) ย่อโลกในฝ่ามือ “Smart Life Smart Phone” ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ชีวิตในโลกทุกวันนี้ Lifestyle 
ของเราผูกติดกับสมาร์ตโฟนอย่างแยกไม่ออก กิจกรรมต่างๆ การท าธุรกิจ-ธุรกรรม หรือการท างานหลากหลาย 
รูปแบบ สามารถด าเนินการผ่านสมาร์ตโฟนได้มากข้ึนเร่ือยๆ องค์กรจึงต้องเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน 
ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

7) ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลาส่วนตัว วิถีชีวิตของคนท างานในอนาคต งานและชีวิตจะไม่มี 
ขอบเขตและเส้นแบ่งที่ชัดเจนอีกต่อไป แนวคิด Work-Life Balance จะปรับเปลี่ยนสู่ “Weisure Time” (Work 
+ Leisure) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ท างานที่ไหน เมื่อไหร่ และเวลาใดก็ได้ ไม่แน่ว่า ในอนาคตเรา
อาจไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปที่ท างานทุกวัน เพราะที่ไหนๆ ก็สามารถเป็นที่ท า งานของเราได้ ตราบเท่าที่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ connect ถึงเจ้านาย ทีมงาน และลูกค้าได้ตลอด  

8) ร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย สังคม Social Network ท าให้การแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันไอเดีย สามารถท าได้ง่าย ท าได้ทุกเวลา และท าได้อย่างอิสระมากขึ้น องค์กร 
สามารถน าแนวทางของโลก Social มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการ
ด าเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 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 คนท างานยุคใหม่ต้องสามารถเข้าถึงสื่อเรียนรู้ออนไลน์ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้
ได้ทุกที่ และทุกเวลา  

10) องค์กรเติบโต สังคมยั่งยืน Trend ของการท าธุรกิจในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการไม่อาจใส่ใจแค่ 
ตัวเลขผลก าไรเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ยังต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งต้อง 
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ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวไปสู่พนักงานภายในองค์กร ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม 
รอบข้าง ผนวกเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการท างานให้เป็นไปในทิศทางของความยั่งยืน  

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)  
พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2559) กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มาถึงจุดที่ท าให้

รูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง” เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous vehicles) และเทคโนโลยี
พันธุกรรมขั้นสูง (advanced genomics) ต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตและการท างานได้
อย่างแท้จริง ผู้น าทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องไม่เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น แต่ยัง
ต้องเริ่มเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย 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) เทคโนโลยีส ารวจ
และขุดเจาะน้ ามัน  (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน   

สรุป หัวใจส าคัญที่จะท าให้องค์กรปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ก็คือ วิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยส าคัญในการ
สร้างงานผ่านระบบออนไลน์ เชื่อมโยงทุกคนถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว click ให้เราก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจไป
พร้อมๆ กัน   

 

2.4 การพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0   

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปสู่การ 
ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้คนจะมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่
ในทางกลับกันก็ปิดโอกาสส าหรับงานบางอย่างที่อาจจะไม่มีความจ าเป็น หรือ ลดบทบาทลงไปเพราะเทคโนโลยี
เข้ามาแทนที่ ตัวอย่างเช่น งานธนาคารที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องไปที่ธนาคารก็สามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินได้ เพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน “ระบบ Self-Checkout ในซุปเปอร์มาร์เก็ต” ก็
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เริ่มมีในบ้านเรา ซึ่งเป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถช าระเงินค่าสินค้าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่ง 
Cashier อีกต่อไป ซึ่งท าให้มีโอกาสสูงที่งานในส่วนของพนักงาน Cashier จะลดน้อยลง หรืออาจจะหายไปได้เลย
ในอนาคต งานในโรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกัน หลายส่วนที่สามารถแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่สามารถ
ท างานได้ซับซ้อนมากขึ้น เครื่องจักรจะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูล ประมวลผลลัพธ์ และสั่งการได้
อัตโนมัติ หรืออาจกล่าวได้ว่า เครื่องจักรเร่ิมที่จะคิดแทนคนได้มากข้ึน ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการพัฒนาในยุคนี้คน
จะลดบทบาทตัวเองลง และเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาท างานแทน แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาท
ของคนไม่ได้ลดลง แต่ต้องปรับใช้ศักยภาพให้สูงขึ้น เพราะคนต้องเป็นผู้วางแผน ออกแบบ ควบคุม และท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  

โจทย์ส าคัญส าหรับองค์กรในยุค 4.0 ก็คือ ต้องมองให้เห็นโอกาสจากการพัฒนารอบด้าน ผสมผสาน
เข้ากับศักยภาพที่องค์กรมี และวางนโยบายเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

แน่นอนว่าการพัฒนาในยุคที่องค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเช่นนี้ บุคลากรในองค์กรถือเป็น
ฟันเฟืองส าคัญสู่ความส าเร็จ การซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ไม่ได้เป็นค าตอบสุดท้าย ถ้าหากคนในองค์กรไม่
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สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ แต่จะกลับกลายเป็นความสูญเปล่าจากการลงทุนอย่างน่าเสียดาย 
ความตื่นตัวด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบรับการพัฒนาในยุค 4.0 เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญใน
ล าดับต้นๆ แนวคิดในการผลักดันการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กร โดยพื้นฐานส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร คือ Mindset ของบุคลากรต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองค์กร ซึ่งองค์กร
เองก็จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ท าให้คนในองค์กร
สามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว รวมถึงมีเวทีของการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความสามารถ ซึ่งการท ากิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom up เพิ่มผลิตภาพการ
ท างาน หรือ การปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละน้อย และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ถือเป็นพื้นฐาน
ส าคัญส าหรับการต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม   

แนวทางการสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมผ่านการพัฒนาบุคลากร สามารถท าได้โดย 
เริ่มต้นจากการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรเป็นนักปฏิบัติการเพิ่ มผลิตภาพ หรือ Productivity 
Practitioner ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ และ Mindset ต่อการปรับปรุงพัฒนา และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากนั้นต่อ
ยอดสู่การเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity Facilitator ที่พร้อมจะท างานเป็นทีมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร ซึ่งการท า 
หน้าที่ในส่วนนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง หรือ Productivity Leader ซึ่งจะเป็นแรงผลักส าคัญในองค์กร ที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับมี
ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับองค์กรในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง  
 
(ท่ีมา: สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ: คนต้องพร้อมส าหรับองค์กรยคุ 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 ท าให้บุคลากรในองค์กรมี
ความคิดที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง  นอกจากนี้ 
ในยุคที่คนวัย Gen Z ก าลังจะเริ่มจบจากมหาวิทยาลัยและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็จะท าให้สถานที่ท างานยุค
ใหม่ก าลังจะประกอบด้วยคนสี่ยุคที่เกิดมาในช่วงเวลาที่แตกต่าง และน าไปสู่วิธีคิด วิธีท างานที่แตกต่างและ
หลากหลาย ซึ่งปัจจัยข้างต้นทั้งหมดท าให้ภายในองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรที่มีวิธีคิด ความเชื่อ ลักษณะการ
ท างานที่แตกต่างและหลากหลายกันมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารท่ามกลางความแตกต่าง
และใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จให้ได้  

2) องค์กร 4.0 จะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร เนื่องจากในยุค 4.0 นั้น 
ความรู้ที่เรียนมาในสถาบันการศึกษานั้น เพียงแค่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยก็จะล้าสมัยแล้ว ดังนั้น จะต้อง 
แสวงหาทุกหนทางในการที่จะพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีการพัฒนานั้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา 
ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับยุค 4.0 ด้วย 
ผู้บริหารจะต้องคอยทบทวนว่า บุคลากรของตัวเองมีวิธีคิดและทักษะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือยัง นั่นคือ การ
ติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น และความฉลาดทางอารมณ์  
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3) การท างานภายในองค์กรยุค 4.0 นั้นจะไม่สามารถท างานแบบสมัย 2.0 หรือ 3.0 ได้อีกต่อไป การ
บริหารงานในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control) แบบเดิมๆ นั้นจะไม่เหมาะสมต่อ
ทั้งกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น และบุคลากรที่จะต้องมีวิธี การคิดและทักษะส าหรับยุค 4.0 ใน
ต่างประเทศ มีแนวคิดของ Holacracy กล่าวถึง องค์กรรูปแบบใหม่ที่ไม่มีเจ้านาย ไม่มีลูกน้อง ไม่มีโครงสร้าง ไม่
ยึดติดกับต าแหน่งต่างๆ ถูกน ามาปรับใช้มากขึ้น ถึงแม้แนวคิดของ Holacracy จะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการบริหารองค์กรในอนาคตที่บุคลากรจะต้องมีการบริหารกันเองใน
ลักษณะของ self-managed, self-motivated teams กันมากข้ึน นั่นคือ บุคลากรในองค์กร 4.0 จะต้องมีอิสระ
มากข้ึนในการบริหารความส าเร็จของการท างานของตนเอง  

4) องค์กร 4.0 จะต้องสามารถน าดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการท างานขององค์กรมากขึ้น และ 
อาจจะถึงขั้นต้องน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
ภายใน การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า หรือ การสร้าง Business model แบบใหม่ อย่างไรก็ดี ส าหรับ
องค์กร 4.0 ในประเทศไทยนั้น การน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ก็ยังควรที่จะต้องผสมผสานให้เข้ากับ Human 
Touch ด้วย  

5) องค์กร 4.0 จะต้องสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายนอก  

 
2.6 แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากร 4.0) 

ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เชื่อกันว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” นับเป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จขององค์กร 
ซึ่งหากประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมที่สูงแล้วก็คงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้
พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก (สุภาพร  พิศาลบุตร และ ยงยุทธ  เกษสาคร , 2545) มีการ
กล่าวว่า การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่ส าคัญเท่ากับการมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรแรงงาน 
และคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศษ, 2552) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะ
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) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและทวีความส าคัญต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความเชื่อว่า “เมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้
ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้”  

แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based 
Human Resource Management) นั้น นับว่า เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลก าลังให้
ความสนใจและนิยมมากที่สุด โดยองค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) และสร้างขีดความสามารถที่จะต้านทานตอ่กระแสการเปลี่ยนแปลง และระบบสมรรถนะยังสามารถ

http://competency.rmutp.ac.th/


 
 

24 
 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ทั้งการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น  

เพื่อที่องค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้เหมาะสม ถูกทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุน 
องค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บุคลากรในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับบริษัท HAY Group ได้สร้างและพัฒนา
ระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องมีสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม) จับเป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือน เพื่อหล่อ
หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน และได้เริ่มทดลองใช้กับข้าราชการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
(คู่มือสมรรถนะหลัก, ส านักงาน ก.พ.) 

สมรรถนะจ าแนกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ (เทื้อน  ทองแก้ว, 2550) 
1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี ซึ่งเรียกได้

ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ จา พนม  
นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะ
เหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

2) สมรรถนะองค์กร (Organization  Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์กรนั้นเท่านั้น เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ หรือ บริษัท ที โอ เอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

3) สมรรถนะหลัก (Core  Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรือ
จ าเป็นต้องท า เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก คื อ  
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัท ซึ่งต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การ
สื่อสาร การวางแผน การบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional  Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนกัน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น 
ข้าราชการต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น 

5) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job  Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างานใน
ต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ 
ความสามารถในการท าบัญชี  เป็นต้น 

 
  2.6.2 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศ ปัจจัยชี้ วัด
ความส าเร็จขององค์การหนึ่งๆ ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับผู้น า การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารการควบคุมธุรกิจต่างๆ 
เพียงเล็กน้อยอาจน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์การอย่างมหาศาล แต่คุณสมบัติของการ
เป็นผู้น าที่ดี ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้ และการรู้จักพัฒนาตนเองซึ่งสามารถท าให้ผู้น าเป็น
ผู้น าที่เก่งและดีในองค์การได้ ดังนั้น วิธีที่จะท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จสูงสุด คือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลง
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ตนเอง (อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) ความสามารถในการน าพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มี
ฐานะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง นับเป็นกระบวนการที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้อง
สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส รวมทั้งต้องทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และ
ทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร (แพรภัทร ยอดแก้ว, 
2552) 

บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

พรชัย เจดามาน (2560) กล่าวว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับผู้น าองค์กรสิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือ 
ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้าน
วิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคย
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับ
ความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังท าให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้
บทบาทส าคัญ ซึ่งบทบาทของผู้น าความเปลี่ยนแปลง และแนวทางการน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรผู้น าความ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(1) การท าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมา
จากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกของเราก าลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น เมื่อผู้น าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรตลอดเวลา
เช่นกัน  

(2) ผู้น าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) หมายถึง การสร้าง
แผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่างรวดเร็วหรือกระท าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก าหนดเป้าหมาย
และเลือกวิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกล
ยุทธ์ ก่อนน าไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร  

(3) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือมีหน้าที่
ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางดียิ่งขึ้น เน้นผลการ
ปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 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) รับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร่วม
คิด ร่วมท า รว่มแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร 

(6) การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานที่ราบรื่น (Organization is Coordinating a 
Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่าย
ร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา  

https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile
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(7) การประนีประนอม (Compromise) ผู้น าต้องพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งใน
องค์กร โดยเป็นผู้ประนีประนอมเม่ือเกิดปัญหา  

(8) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผู้น าต้องสนับสนุนให้ทุกคนท ารายงานผลการด าเนินงาน 
และน ารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

(9) การประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผู้น าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุก
คนมีความก้าวหน้า การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร 
 

2.6.3 คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและวิถีการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยทักษะของคนในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งคนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต 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) ทักษะด้านความเข้าใจตา่งวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding)  
  (4) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (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)  

ทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ดังกล่าว ก็คือ การเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ 
(Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด หรือ อาจ
กล่าวได้ว่า มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนา
หรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ ฉะนั้น ทักษะส าคัญที่สุดของศตวรรษที่ 
21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) และทุกคนควรต้องเรียนรู้ 3R x 8Cs และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นั่นเอง   
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2.7  นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกับ สสวท. 

2.7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (2559) หัวใจส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ต่อภารกิจด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ สรุปคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมุ่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พร้อมทั้งมุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะส าหรับคนศตวรรษที่ 21 เพื่อการบรรลุเป้าหมายในทุกๆ ด้าน บุคคลควรจะต้องมีความมุ่งเน้นที่
จะพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต จากนั้น มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่ าเทียมกันทาง
สังคมให้แก่ชนในชาติ สิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาสนั้น จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างทางสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้าน  

2.7.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้น โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ประกอบด้วย 17 
เป้าหมาย ดังนี้ (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (3) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย (4) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
และครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (6) สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ า
และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน (7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็ม
อัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน (9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (10) ลดความไม่เท่า
เทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (11) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความ
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (12) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ (14) อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (15) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (16) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมใน
ทุกระดับ (17) เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นสว่นความร่วมมือระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ลดาวัลย์ ค าภา, 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
การพัฒนาทักษะชีวิตและการท างานที่ดี และความเป็นผู้ประกอบการส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ (SDG4.5) ขจัด
ความเหลื่อมล้ าในโอกาส ทางการศึกษาทุกระดับของผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท (SDG4.6) ขจัดปัญหา
การไม่รู้หนังสือและการคิดค านวนให้หมดไปในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (SDG4.7) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาทักษะที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน ทักษะพลเมืองที่ส าคัญ อาทิ 
ทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเป็นพลเมืองโลกที่ดี การจัดการความขัดแย้ง การเคารพความ
หลากหลาย และส่งเสริมสันติภาพ เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

2.7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 
(1) การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (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 ค าภา, 2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้มีจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงานของ สสวท. คือ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใชเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในทุกด้าน ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต โดยต้องเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีิตในศตวรรษที่ 21 ตามด้วย
การมุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล่ าในสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่
สามารถเข้าถึง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูง จึงท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาด
ทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง
การศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นั้น ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต้องเน้นการพัฒนา การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ รูปแบบการด าเนินงาน ให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุน เพื่อการวิจัย พัฒนา และยกระดับการเรียนรู้สู่สากลมากข้ึน  

2.7.4 นโยบายรัฐบาล  11 ข้อ ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วย (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันฯ (2) รักษาความมั่นคงฯ (3) ลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 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 ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นี้ มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ า
ไปฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี
ครูครบตามเกณฑ์ และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชพีที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการ
ฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยทุก
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 
2.7.6 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 “การมุ่งเน้น

บุคลากร” เกณฑ์นี้เน้นการปฏิบัติการด้านบุคลากร เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่สามารถสร้างผลการด าเนินการได้อย่างโดดเด่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากร บุคคล
สอดคล้องตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวม เพื่อให้บุคลากรและองค์กรปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย  

ด้านสภาพแวดล้อมบุคลากร เน้นบริหารจัดการขีดความสามารถของบุคลากร และอัตราก าลังตาม
ความเหมาะสมขององค์กร รวมทั้งบริหารจัดการบรรยากาศการท างานของบุคลากร เพื่อให้สามารถสร้างผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ด้านความผูกพันของบุคลากร กล่าวถึงคุณภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร การประเมินความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 

 
2.7.7 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ  
การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่หลายๆ องค์กรต่าง

ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความสามารถ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าผลงาน และการ
บริการได้อย่างเท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ (2) การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในอนาคตให้แก่บุคลากรในสายงานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และ (3) การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การน า
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
ควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, 
Standard and Compliance Skill Set) 

มิติที่ 3 ใช้ได้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการ
ออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพของงาน (Digital Process and 
Service Design Skill Set) 

มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการและน าองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะได้แก่ 
กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set) 
และกลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set) 

ทั้งนี้ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัลนั้นนับเป็นกลุ่มทักษะพื้นฐานที่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา 

 
2.7.8 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ 
“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” โดยแบ่งการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็น 4 ยุค         
ยุคละ 5 ปี ดังนี้ ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เป็นยุคของการวางรากฐานด้านแรงงาน
ที่เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ๆ 
(reskilled) พร้อมทั้งเติมทักษะด้าน STEM เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการท างานที่ราบรื่น (smooth 
transition) มากขึ้น รองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0       ยุคที่ 2 
Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เป็นยุคที่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นประชากรของโลก 
(Global citizen) แรงงานสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รองรับต่อประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ยุคที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เป็นยุคที่
ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท างาน เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การจ้างงาน
เต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ยุคที่ 4 
Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เป็นยุคสังคมการท างานแห่งปัญญา ใช้สติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง 
(High Value) เพื่อให้มีรายได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด   

เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้งระดับองค์กร
และระดับปัจเจกบุคคลให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับยุคประเทศไทย 4.0 (สมรรถนะ 4.0) รวมถึงความสามารถเพื่อ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างคุณค่าและเป็นผู้น าการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศได้เต็มประสิทธิภาพ ตรงตามสภาวการณ์ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้างหน้า   

โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาองค์กร
มหาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายประเทศไทย 4.0 ไว้ 6 ประเด็น คือ (1) ด้าน
โครงสร้าง (2) ด้านกระบวนงาน/การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (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 รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแผนพัฒนาประเทศไทยสู่
ยุค 4.0 ซึ่ง สสวท. ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาใน 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)  
มิติที่ 2 กระบวนการท างานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)  
มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)  
มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด) 

 

3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ 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 หนา้ 24 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หน้า 27 
(6) เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืของโลก (SDGs) หน้า 27 
(7) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้า 28 
(8) นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) หนา้ 28 
(9) แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 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 
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 2) ปัจจัยภายใน สสวท. ต่อการขับเคลื่อน สสวท. เป็นองค์กร 4.0 
(1) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 หน้า 1 – 9 
(2) อัตราก าลังของ สสวท.  หนา้ 10 
(3) โครงสร้าง สสวท. หนา้ 12-13 
(4) แผนพฒันาบุคลากร สสวท. โดยฝ่ายพัฒนาบบุคลากร (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 15 
(5) ขีดความสามารถ/ความเข็มแข็งของ สสวท. (จุดอ่อน/จุดแข็ง) หน้า 34 
(6) ภาพ สสวท. ที่อยากเห็นใน 10 ปี ข้างหน้า  หนา้ 38 

 

 

3.2 วิเคราะห์ขีดความสามารถของ สสวท. และความส าคัญในอนาคตของ สสวท. 
 3.2.1 ขีดความสามารถ/ความเข็มแข็งของ สสวท. (จุดอ่อน/จุดแข็ง) 
 
1. ด้านโครงสร้าง 
 

จุดแข็ง 
 สสวท. มีการจัดโครงสร้างการท างานเพื่อตอบพันธกิจหลักขององค์กรตามพระราชบัญญัติฯ และภารกิจอ่ืนๆ 

โดยแบ่งเป็นส านัก และมีการแบ่งบทบาทรับผิดชอบชัดเจน 
 คณะกรรมการและผู้บริหารมีประสบการณ์สูงทั้งในภาครัฐและเอกชน  
 สสวท. มงีบประมาณของโครงการที่สามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรและเครือข่ายในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดอ่อน 
ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์กรท าให้ขาดความมีส่วนร่วมและเชือ่มโยง เพื่อให้มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน โดย 
สสวท. มีการจัดโครงสร้างการท างานตามพนัธกิจ แต่ละส านักท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นส าคัญ 
และมีความพยายามท างานร่วมกันข้ามส านักเพื่อตอบเป้าหมายหลักขององค์กร ซึ่งยังสามารถพัฒนาได้อีก  

 
แนวทางการปรับตัว 
(1) ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ทบทวน/ปรับโครงสร้างภายในให้สอดรับกับทิศทางการหารายได้เพิ่มเพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคต  
(3) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ ในฐานะต้นแบบแหลง่เรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่
เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทางดา้นวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีมาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับในระดับสากล 
 
2. ด้านกระบวนการท างาน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

จุดแข็ง 
● สสวท. มีผลงานเปน็ที่ยอมรบัในฐานะหน่วยงานหลักที่ยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยีของประเทศ 
● สสวท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเชิงลกึ ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
● สสวท. มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติอยู่ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
● มีเครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. ที่มีความรู้ความสามารถที่มี 
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

 สสวท. เป็นผู้น าโครงการหลักดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็นที่สนใจและเทียบมาตรฐาน 
นานาชาติ เชน่ โครงการโอลิมปกิวิชาการ พสวท. อัจฉริยภาพ STEM TEDET PISA IYPT เป็นต้น 
● สสวท. มีเครือข่ายครูแกนน าและศูนย์อัจฉริยภาพอยู่ทั่วประเทศ 
● สสวท. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง เช่น เครือข่าย พสวท. สควค. โอลิมปิกวิชาการ 
และสะเต็มศึกษา 
 

จุดอ่อน 
● ผลผลิตของ สสวท. ยังไมน่่าสนใจ ไมส่ามารถดึงดูดนักเรียนได้ 
● การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ผา่นระบบ สสวท. เช่น 
นักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. เป็นตน้ 
● การท างานบูรณาการข้ามส่วนงานในลักษณะ Matrix ของ สสวท.ยังขาดกลไกและรูปแบบการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
● ยังไมไ่ด้มีการระดมบุคคลและเครือข่ายที่เก่ียวข้องมาร่วมสนับสนนุการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อยา่งเต็มที่และครอบคลุมเทา่ที่ควร 
● ข้อมูล/ความรู้ในเว็บไซต์ สสวท. ยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ยากต่อการค้นหาของนักเรียน/ครู เนื้อหา 
มีลักษณะแยกส่วนเป็นส่วน ตามส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
● ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาเชิงนโยบายการพฒันานักเรียนเพื่อก้าวข้ามรอยต่อ 
ยังน้อย 
● บุคลากรรุ่นใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์การสอนจริงในห้องเรียน 
 
แนวทางการปรับตัว 
(1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร (2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชน (3) การพัฒนา
เครือข่ายและพันธมิตร (4) กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้ และ (5) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้ก าหนด
นโยบาย (6) พัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับยุค 4.0  
 
3. ด้านกฎหมาย 
 

จุดแข็ง 
มีกฎหมายรองรับและเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 
จุดอ่อน 

 
แนวทางการปรับตัว 
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างและการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจใหม่ 
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4. ด้านบุคลากร 
 

จุดแข็ง 
 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และสิ่งที่ต้องพัฒนาของบุคลากร เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ตามรายการสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง  
มีการสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ  

 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายส านัก และภาพรวมขององค์กร  
 มีการพัฒนาระบบ E-Office เพื่อสนับสนุนการ ท างานของบุคลากร และเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานภายใน

องค์กร 
 
จุดอ่อน 
 การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันเน้นการพัฒนาตามรายการสมรรถนะขององค์กร โดยยังไม่ได้เชื่อมโยง กับแนวคิด

และรายการสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานที่รองรับการเป็น สสวท. ยุค 4.0  
 มีระบบ E-Office ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม พบว่า บางระบบงานถูกพัฒนาภายใต้

ข้อจ ากัดของสัญญาจ้างพัฒนาระบบท าให้ระบบงานที่ได้ยังไม่สอดคล้องกับการท างานของผู้ใช้ ในปัจจุบัน  และ
ยังมีอีกหลายระบบงานที่ยังไม่ถูกพัฒนาเป็น ระบบงานสารสนเทศที่ตอบสนองพันธกิจขององค์กร รวมทั้ง
พนักงานยังมีการใช้ระบบ E-Office ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการปรับตัว 
(1) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และเจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชาผ่านระบบออนไลน์  
(2) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายในให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก  
(3) พัฒนาบุคลากรให้รองรับระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   
(4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานด้านบริการที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น 
 
5. ด้านธรรมาภิบาล  
 

จุดแข็ง 
 สสวท. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐโดยส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)   
 สสวท. มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  
 สสวท. มีการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 

 
 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท างานขององค์กรให้รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแผนการ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 
 
แนวทางการปรับตัว 
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(1) จัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการและระบบงานภายในของ สสวท. และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
เพื่อรายงานคณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส  
(2) ก ากับดูแลและด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักงาน ป.ป.ช. 
 
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ     
 

จุดแข็ง 
สสวท. มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร และมีการควบคุมค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรไม่ให้เกินร้อยละ 30 
ของงบประมาณ 
 

จุดอ่อน 
การจ ากัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอาจท าให้เจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด และต้องมีภารกิจรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจาก 
สสวท. ต้องท างานทั้งระดับนโยบายส่วนกลาง และสนับสนุนการท างานในพื้นที่ (จัดกิจกรรม/ค่ายพัฒนาครู และ
ค่ายนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เป็นต้น) 
 
แนวทางการปรับตัว 
(1) ทบทวนโครงสร้าง และอัตราก าลัง 
(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 จจุบัน เน้ นการพัฒนาตาม
รายการสมรรถนะ แต่อาจไม่ได้
เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานใน ยุค 4.0 พร้อม
ทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษ 
(รายบุคคล) เพื่อการเป็นผู้น าความ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
 

1. บุคลากร สสวท. มีบทบาทส าคัญใน
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของชนใน
ชาติทุกระดับช่วงวัย ผ่านการท างาน
อย่างมียุทธศาสตร์  

2. บุคลากร สสวท. สามารถพัฒนาองค์
ความรู้/นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทาง
วิ ทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีของประเทศให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมมาตรฐานสากลและกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  

3. บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะ และ 
ความเชี่ยวชาญในสาขางานซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานของบุคลากรภาครัฐจาก
หน่วยงาน อ่ืนๆ โดยเฉพาะความ
เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ   

4. มีภาวะความเป็นผู้น า มีทักษะการ
ท างานเชิงรุก (เป็นผู้น าเทรนด้านเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) และทักษะด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม(Creativity and 
Innovation)  

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
( Computing and ICT Literacy) 
ทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลานั้นๆ 
 
 

1. บุคลากร สสวท. มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์  และทักษะการสร้าง
น วั ต ก ร ร ม / อ ง ค์ ค ว า ม รู้  ด้ า น
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. บุคลากร สสวท. มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี  สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. บุคลากร สสวท. มีการคิดเชิงกล
ยุทธ์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แ ล ะ น า เ ส น อ แ น ว ท า ง ข อ ง
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อจะ
น า ไปสู่ การแก้ ไขปัญหาทางการ
เรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของชนในชาติทุก
ระดับ และไปสู่การเป็นประเทศที่มี
ฐ า น ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน 

4. มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี จนได้รับการยอมรับทั่วไป 

5. บุคลากร สสวท. มีแผนพัฒนา
ตน เอ งอย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  เพื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพและความรู้ความสามารถ
ของตนอยู่เสมอ  



 
 

39 
 

ภาพปัจจุบัน 
ภาพอนาคต 10 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2571) 
ภาพ 5 ปี ตามแผน 4.0 
(ปี พ.ศ. 2561 – 2565) 

มิติที่ 2 กระบวนการท างานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย) 

1.  สสวท. มีความสามารถเป็นผู้น า
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดย สสวท. 
ปฏิบัติงาน 15 โครงการ (ถึง พ.ศ. 
2561) 24 โครงการ (พ.ศ. 2562 – 
2564) รอบรับพระราชบัญญัติ
ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548  ซึ่ง สสวท. ยังต้องการ
การพัฒนาระบบข้อมูล เพิ่มคุณภาพ
และปริมาณด้านนวัตกรรม/องค์
ความรู้  

2. สสวท. สนับสนุน พัฒนา และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทค โน โลยี ของประ เทศอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งทุ กปี  แต่ อาจจะยั ง ไม่
สอดคล้องกับการท างานของแต่ละ
พื้นที่เท่าที่ควรนัก   

1. กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดย 
สสวท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
ได้รับการยอมรับในระดับโลก  

2. เครือข่ายการเรียนการสอนทาง
วิ ทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีสามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
สื่อ หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
วิ ท ย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีได้อย่างสะดวก เหมาะสม 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ด้วยงานที่มากมาย 
หลากหลาย และมีคุณภาพในระดับ
สากล  

3 .  รู ป ธ ร ร ม ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
กระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถ
ส ะ ท้ อ น  ( impact) ต่ อ ค ว า ม รู้
ค ว ามสามารถทา งวิ ทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีของ
ประชากรในประเทศ   

4. สสวท. ได้รับการยอมรับในฐานะ
ผู้ น า  แ ล ะ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น
กระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่องค์กร
และหน่ ว ย ง านต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด  

 

1.  สสวท. มีนวัตกรรมและองค์
ความรู้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน และเครือข่ายแต่ละภาค
ส่วน  

2. สสวท. มีระบบตัวชี้วัดที่สามารถ
แสด งผลกระทบ  ( Impact) ของ
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ต่อ 
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีของประชากรในประเทศ 

3. เว็บไซต์ สสวท. เป็นเว็บหลักของ
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 อสร้างการรับรู้ที่ เข้ า ใจง่ าย 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
และมีรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย  

5. บุคลากร สสวท. ทุกระดับมีความ
เข้า ใจ และสามารถเป็นตัวแทน
องค์กรในการสร้าง Branding ได้  

 

มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง) 

1. เครือข่ายท างานด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศครบทุกจังหวัด แต่บาง
จังหวัดอาจมีการปรับโครงสร้างและ

1 .  เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น น โ ย บ า ย แ ล ะ

1. เครือข่ายการท างานด้านการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
และยอมรับใน กระบวนการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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วิธีการท างานใหม่ จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ
และสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคณะครู ในทุกพื้นที่ ใ ห้
ช านาญยิ่งขึ้น   

2 .  ส ส ว ท .  ส า ม า ร ถป ระส าน
เครือข่ายได้มาก แต่ยังต้องสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนมากข้ึน พร้อมทั้งการเชื่อม
พลังจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน  

 

กระบวนการท างานของ สสวท.  เป็น
อย่างดี   

2. เครือข่ายทุกภาคส่วนล้วนเป็น
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
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเรียนรู้
วิ ท ย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี อย่างพร้อมเพรียงและเป็น
ระบบ 

3. เครือข่ายการท างานด้านการเรียนรู้
วิ ท ย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ล้วนมีขีดความสามารถใน
การพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมขึ้น
ใหม่ และสามารถน าไปพัฒนาการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy)  ที่ทันสมัย สนับสนุนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้ของ
เด็กไทยให้ทัดเทียบประเทศที่พัฒนา
แล้ว 

2. เครือข่ายทุกภาคส่วนล้วนเป็น
หุ้ น ส่ ว น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic 
Partnership) ในการพัฒนา  และ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี อย่างพร้อมเพรียงและ
เป็นระบบ 

3. เครือข่ายทุกภาคส่วนเชื่ อมั่น
ศรัทธา และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ส ส ว ท .  ที่ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ผ ลั ก ดั น
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    

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 สนุ น ก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
บุคลากร แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า  
ยังมีอีกหลายระบบงานที่ยังไม่ถูก
พัฒนาเป็นระบบงานสารสนเทศที่
ตอบสนองพันธกิจขององค์กรอย่าง
สมบูรณ์  

2. มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด า เนินงานของ
ภาครัฐโดย ปปช. ซึ่ง สสวท. ถูกจัด
อยู่อันดับ ดีมาก   

3. ด้านการสื่อสารทางสังคม สสวท. 
มีเว็บไซต์ แต่อาจจะยังไม่รองรับ
ก า ร ใ ช้ ง า นบน  Mobile Device 

1. สสวท. มีระบบงานสารสนเทศที่
ส ามา รถ เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ  และ
ประสิทธิ ผล ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล   

2. สสวท. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ถู กต้ องและ เป็นปั จจุบั น เพื่ อกา ร
ขับเคลื่อนงาน (Data Driven)  ตาม
พันธกิจ   

3. สสวท. เป็นองค์กรคุณธรรมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

4. เครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าใจเรื่อง
กระบวนการด้านการเรียนการสอน
วิ ทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ

1. สสวท. เป็นส านักงานสี เขียว 
(Green office) เพื่อประหยัดการใช้
พลังงาน และลดการใช้กระดาษ  

2. สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล 
( Remoted e-meeting) ที่ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้าประชุม  

3 .  ส ส วท .  มี แ ล ะ ใ ช้ ร ะบบ ง าน
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
อ งค์ ก รผ่ า น เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลที่
สนับสนุนการท างานขององค์กร  

• ระบบ ERP  
• ระบบบริหารจัดการงาน  
• ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กร  
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มากนัก และอาจยังไม่กระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียนเท่าที่ควร 

4.  ภาษาที่ ใช้ ในการสื่ อสารยั ง
ค่อนข้างเข้าใจยาก 

เทคโนโลยีผ่านการสื่อสารของ สสวท. 
อย่างง่ายดายรวดเร็ว ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. เครือข่ายในทุกภูมิภาคสามารถถก
แถลงเรื่องกระบวนการด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ผ่านเครื่องมือสื่อสาร
ของ สสวท.  

6. เครือข่าย สสวท. มีส่วนร่วมในการ
สื่อสารและขยายผลกระบวนการด้าน
การ เ รี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

7. สังคมรู้จักและเชื่อมั่น สสวท. เป็น
องค์กรที่ท าให้เกิดความมั่นคงและ
ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า ง ด้ า น ค ว า ม รู้
วิ ท ย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ของประชากรในประเทศ
ทุกระดับช่วงชั้น 

8. เครือข่าย สสวท. และสังคมรู้จักและ
เข้าใจต่อองค์กร รวมทั้งสามารถรู้ความ
แตกต่างระหว่าง สสวท. กับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกับ สสวท. 

 

4. สสวท. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ  

5. สสวท. มีระบบ E-learning เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเครือข่าย 
และบุคลากร สสวท. ในทุกระดับ 

6.ระบบธรรมาภิบาลองค์กร 4.0  

- สสวท. ได้คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) อยู่ใน 20 ล าดับแรก จาก 52 
องค์กร หรือคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90  

- สสวท. มีและใช้ระบบ ERP ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการท างาน
ขององค์กรให้รวดเร็ว โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ตามแผนการส่งเสริม   
ธรรมาภิบาลองค์กร 
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3.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด  
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบกา้วกระโดด เพื่อไปสู่การเปน็องค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 – 2565) ก าหนดยุทธศาสตร์งาน ดังนี้  
 

มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)  
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0  
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวติ และการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กบั สสวท. 
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร  

 
มิติที่ 2 กระบวนการท างานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)  

ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพฒันากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อรองรับนวัตกรรมการท างานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 
มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)  

ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสรมิการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นทีท่ัว่ประเทศ 
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 พัฒนาการบรหิารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร  
ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม 
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มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ) 

จุดมุ่งหมาย  มุ่งเน้นให้บุคลากร สสวท. มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านกานจัดการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 4.0 อันหมายถึง บุคลากร สสวท. มี
บทบาทส าคัญในการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของชาติให้มีคุณภาพ ก้าวหน้า และทัดเทียบกับนานา
ประเทศสืบไป  

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0  
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวิต และการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับ สสวท. 
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร  
 
ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0 
เป้าประสงค์  
 1) มีแผนความต้องการก าลังคนสอดคล้องตามยทุธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2564   
 2) มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 รวมทั้งการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก   
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
 1) มีแผนความต้องการอัตราก าลังคนครบทุกหน่วยงาน   
 2) สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลกัษณะที่ต้องการไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  
 
กลยุทธ์   
 1) ทบทวนการจัดโครงสร้าง มีการวางแผนก าลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ให้สอดคล้อง

กับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศทางของแผนการพัฒนาชาติ และแผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ตลอดจนการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนให้เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างของ สสวท. 

 2) มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของ 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 และมีสมรรถนะพร้อมส าหรับยุค 4.0   
3) บุคลากร สสวท. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนสามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่านบุคลากรให้เกิด

การรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด                                                                                 
                                                                                (สมรรถนะ 4.0 ของ สสวท. อธิบายในส่วนท่ี 4 หน้า 69)  
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 4) บุคลากร สสวท. ทุกคนพร้อมเป็นผู้น าคการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวทันสภาวการณ์ของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน 

 5) บุคลากร สสวท. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถเป็นผู้น า/เป็นต้นแบบในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัดเทียบกับ
นานาประเทศ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
 1) บุคลากรทุกคนมีแผนการพฒันาตนเอง รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0  
 2) บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะส าหรับการเปน็ สสวท. 4.0 ดังนี้  
       2.1) ทักษะการเรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21 (หน้า 26) 
       2.2) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัตงิาน (หนา้ 29) 
       2.3) ทักษะการสื่อสารสากล เช่น ภาษาอังกฤษ  
       2.4) สมรรถนะหลัก 4 ประการ (มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความซื่อตรง และความเปน็มือ
อาชีพ (Professionalism) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference) การท างานเป็นทีม 
(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. มีทักษะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 6) ร้อยละ 80 บุคลากร สสวท. เชี่ยวชาญในสายงานของตน และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จนสามารถเป็นผู้น า/เป็นต้นแบบในประเทศด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ์    
 1) วางแนวทางปฏิบัติในการเร่ิมต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่ และสามารถวาง

แผนการพัฒนาได้ด้วยตนเองในล าดับต่อไป  
 2) ก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และให้มี ระบบตดิตามการ

ด าเนินการตามแผน เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคณุวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ  
 4) ก าหนดสมรรถนะที่พงึประสงค์ของบุคลากรในแต่ละต าแหนง่งาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 5) ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 4.0 คือ ทักษะการ

เรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อการปฏิบัติงาน ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะความ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง และ สมรรถนะหลักของ บุคลากร สสวท. 4 ประการ (มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) ความซื่อตรง และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การปฏิบัตงิานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (Standard Reference) การท างานเปน็ทีม (Team Synergy) : หน้า 71) 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตน สามารถพัฒนาหรือน านวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาใช้ เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรความสามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่านบุคลากร ให้เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์
ชัด 
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ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงไว้กับ สสวท. 

เป้าประสงค์  
1) มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม   
2) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม   
3) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติในการท างาน  

- การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร สามารถส ารวจได้จากปัจจัยตางๆ ดังนี้ (ก) ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม (ข) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ (ค) ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน (ง) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (จ) การท างานรวมกันและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน (ฉ) 
สทิธิส่วนนบุคคล (ช) ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว และ (ญ) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็น
ต้น 
 
กลยุทธ์    
1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมใน

ส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ
สถานภาพของ สสวท.    

2) ส่งเสริมและจัดการสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ท างานของบุคลากรทุกฝ่าย 

3) ส่งเสริมให้มีการสร้างความสุขในท างาน  (Happy Work place)  
4) ส่งเสริมระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานจากผลส าเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม     
5) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการน าผลการ

ประเมินไปใช้จริง เพื่อการพัฒนาบุคลากร และการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม รวมทั้งเพื่อการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคน 

6) พัฒนาระบบการยกย่องชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างาน 
7) วางแผนการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่ดีของบุคลากร  
8) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 
9) พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ของบุคลากรทุกสายงาน 
 
 
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
เป้าประสงค ์
1) ส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ส านึกในหน้าที่  สามารถปฏิบัติงานได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพ   
2) เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคล

ทั่วไป  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) บุคลากร สสวท. ทุกคนรับทราบเร่ืองข้อบังคับ กฎระเบียบ ว่าด้วยจรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าที่    
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2) การรายงานผู้กระท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ/ข้อบงัคับ ไม่เกินร้อยละ 5  
 
กลยุทธ์    
1) ด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบ เพื่อความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา     
 

ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 1 บุคลากรเชี่ยวชาญ) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1) มีแผนความต้องการอัตราก าลังคนครบทุกหน่วยงาน / / / / / / 

2) สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการ ร้อยละ 70 70 80 80 80 

3) บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง รองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0  

/ / / / / / 

4) บุคลากร สสวท. ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาสมรรถนะส าหรับการเป็น สสวท. 4.0 ดังนี้  
    (1) ทักษะการเรียนรู้ของคนศตวรรษที่ 21            
    (2) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน         
    (3) ทักษะการสื่อสารสากล เช่น ภาษาอังกฤษ  
    (4) สมรรถนะหลัก 4 ประการ (หน้า 71)  

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

5) บุคลากร สสวท. ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

6) บุคลากร สสวท. สามารถสร้างแบรนด์ สสวท. ผ่าน
บุคลากร เกิดการรับรู้เป็นที่ประจักษ์ชัด 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

7)  บุคลากร สสวท.  มีทั กษะความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

8) บุคลากร สสวท. เชี่ยวชาญในสายงานของตน และมี
ค ว าม เชี่ ย วชาญด้ านการจั ดการ เ รี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จนสามารถ
เป็นผู้น า/เป็นต้นแบบในประเทศด้านการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

9) บุคลากร สสวท. มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

10) บุคลากร สสวท. ทุกคนรับทราบเรื่องข้อบังคับ 
กฎระเบียบ ว่าด้วยจรรยาบรรณ และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าที่    

/ / / / / / 

11)  การรายงานผู้ กระท าผิดหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณ/ข้อบังคับ ไม่เกินร้อยละ 5 

ร้อยละ < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
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มิติที่ 2 กระบวนการท างานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย) 
 

จุดมุ่งหมาย  มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน และน ามาปรับใช้กับกระบวนการท างาน  ท าให้
สามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมายตามภารกิจหลักของสถาบันฯ หมายความว่า มุ่งเน้น
การสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้
ทัดเทียมนานาประเทศตลอดไป  

 
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์  2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
รองรับนวัตกรรมการท างานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

ยุทธศาสตร์  2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
เพื่อรองรับนวัตกรรมการท างานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ 
1) พัฒนากระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมในทันสมยัตลอดเวลา  
2) พัฒนาระบบให้บริการประชาชน โดยยึดความถูกต้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) สสวท. มีผลงานมากมาย หลากหลาย และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้  
2) มีนวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวกสบาย และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
 
กลยุทธ์ 

1) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานของแต่ละส่วนงาน สามารถน าองค์

ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมครบถ้วน 
3) วางแนวทางการเชื่อมโยงการบริการระหว่างกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
4) ก าหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ 
5) ส่งเสริมบูรณาการโครงการและภาระงานระหว่างหน่วยงานภายใน โดยเฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานที่

มีผลกระทบ (Impact) สูง 
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) วิเคราะห์ความต้องการในการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานของแต่ละหน่วยงาน  และวางแผนการน า

ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการท างาน การเรียนการสอน และการสนับสนุนทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8) ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีในการท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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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. สามารถพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0   
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) สสวท. มีนวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ  
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิต สสวท. มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงขึ้นด้วยนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่

สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
3) สสวท. มีผลการประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ

แสดง ผลกระทบ (Impact) ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้เป็น
อย่างดี     

 
กลยุทธ์ 
1) มีการบูรณาการ มุ่งเนน้พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเปน็และเป็นทีต่้องการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
2) ส่งเสริมให้พนักงาน สสวท. เป็นนักปฏิบัติการเพิ่มผลผลิต (Productivity Practitioner) ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ 

(Mindset) ต่อการปรับปรุงพัฒนา และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต หรือ 
Productivity Facilitator ที่พร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือ สร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมกับเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 

4) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สสวท. สร้างสินทรัพย์ทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการมุ่งเพิ่มการผลิต เช่น เพิ่มการพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูน าการเปลี่ยนแปลงในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาให้มากข้ึน  

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ มาใช้เพื่อการเพิ่มผลงาน หรือเพิ่มผลผลิต ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8) มุ่นเน้นการยกระดับคุณภาพผลงาน และพัฒนามารตฐานผลงานอย่างต่อเนื่อง  
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ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 2 ผลงานมากมาย หลากหลาย) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1) สสวท. มีผลงานมากมาย หลากหลาย และเป็น
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้  

/ / / / / / 

2) มีนวัตกรรม/องค์ความรู้  เพื่อการพัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวกสบาย และ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

/ / / / / / 

3 )  ส ส วท .  มี น วั ต ก ร รม /อ งค์ ค ว าม รู้  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 
/ / / / / / 

4) ผลผลิต สสวท. มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงขึ้น
ด้วยนวัตกรรม/องค์ความรู้  ที่ สอดคล้องกับแผน
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ร้อยละ 70 70 80 80 80 

5) สสวท. มีผลการประเมินผลงานด้านการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สามารถแสดง ผลกระทบ (Impact) ของการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี 

/ / / / / / 
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มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)  
 
จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานของ สสวท. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีความพร้อมและ
ความสามารถในทุกด้านเพื่อภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
 
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์  3.1 สสวท. มีเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและความสามารถ ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์  3.1 สสวท. มีเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสริมการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ  
เป้าประสงค์ 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางของ สสวท. อย่างเป็นระบบ  
2) ขยายเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครอบคลุมทุก

พื้นที่ทั่วประเทศ  
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) เครือข่ายในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

ประเทศ (อ าเภอ/ต าบล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีของ สสวท. 
3) จ านวนโรงเรียนต้นแบบ สสวท. ครอบคลุมทุกภูมิภาค และครบทั้งประถม มัธยม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 60 

โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2564 
4) จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564  
5) จ านวนหน่วยงานภาคราชการส่วนต่างๆ ที่ร่วมด าเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564  
 
กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างเครือข่าย และขยายเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ สสวท.   

3) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั่ว
ประเทศ  

4) พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรูด้ิจิทัล และสื่อดิจิทัล   
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5) พัฒนาการติดต่อสัมพนัธ์กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน เพื่อการร่วมด าเนินงานและ
สนับสนนุการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและ
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 ของนักเรียนทั่วประเทศใช้หนังสือเรียนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีของ สสวท. 
หมายเหตุ 
(1) ค่าเป้าหมายปี 2562 ส ารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.1  ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2561 
(2)  ค่าเป้าหมายปี 2563 ส ารวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2562 
(3) ค่าเป้าหมายปี 2564 ส ารวจสื่อ (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) 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1) ร้อยละของเครือข่ายในภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุก
พื้นที่ของประเทศ  

ร้อยละ 70 70 75 80 80 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ ใช้หลักสูตร สื่อและ
กระบวนกา รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น วิ ท ยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท. 

ร้อยละ 60 60 70 80 80 

3) จ านวนโรงเรียนต้นแบบ สสวท. ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค และครบทั้งประถม มัธยม 

โรงเรียน 20 20 40 60 60 

4) จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน 
(สะสม) 10 10 20 30 30 

5) จ านวนหน่วยงานภาคราชการส่วนต่างๆ ที่ร่วม
ด าเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน 
(สะสม) 10 10 20 30 30 

6) ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือและคู่มือครู ของ สสวท.  ร้อยละ 65 65 70 80 80 
7) ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้หนังสือเรียนและ/หรือสื่อ 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. 
 

ร้อยละ 50 50 60 70 70 
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มิติที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (องค์กรเข้มแข็ง ทนัสมัย ใสสะอาด) 
 

จุดมุ่งหมาย  สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และระบบการให้บริการในรูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) มี
นวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่น าสมัย เช่น ระบบการประชุมทางไกล (Remote E-meeting) 
และมีนโยบายการปรับองค์กรสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือ เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน า 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  
เป้าประสงค ์
1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office)* และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office)    
2) สสวท. มีนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่น าสมัย  

โมเดลสมารต์ออฟฟิศ (Smart Office) อธิบายในภาคผนวก ค. 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) 
2) สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล (Remote E-meeting)   
3) จ านวนครั้งผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่เผยแพร่ 

มากกว่า 10 ล้าน ครั้ง ในปี พ.ศ. 2564 
4) มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมยั มีความเป็นสมาร์ต
ออฟฟิศ (Smart Office) และดจิิทัลออฟฟิศ (Digital Office)    

2) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสทิธิภาพ 
3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
4) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ในฐานะตน้แบบแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่

เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และเจ้าหนา้ที่กับผูบ้ังคบับัญชาผา่นระบบออนไลน์   
6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้จัดการองคค์วามรู้ (KM) และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก  
7) มีหน่วยงานดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในส านักงาน เพื่อที่องค์กรสามารถใช้

นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน  
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ยุทธศาสตร์ 4.2 สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่ได้

มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
1) สสวท. เป็นส านักงานสีเขียว (Green Office)  
2) สสวท. มีนโยบายและวางแผนการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปรับใช้ เพื่อพัฒนา สสวท. สู่การเป็นองค์ที่มีคุณภาพระดับสากล  
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) สสวท. ผ่านมาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office)* ในปี พ.ศ. 2564 
2) สสวท. ผ่านมาตรฐานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) * ในปี พ.ศ. 2564 

*รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อธิบายในภาคผนวก ก. และ ส านักงานสีเขียว (Green Office) อธิบายในภาคผนวก ข. 
กลยุทธ์ 

1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office)  
2) ก าหนดทิศทาง 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) ส่งเสริมและสนับสนนุการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
2) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงาน และ สร้างระบบและกลไก

ในการบริหารงานบุคคลทีช่ัดเจนและเปน็ธรรม 
4) ก ากับดูแลและด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดา้นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักงานปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
5) จัดท าแผนเพื่อก ากับดูแลระบบงานภายในของ สสวท. และมีการติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนฯ รายงาน

คณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส  
6) สร้างเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธอั์นดีระหว่างหน่วยงานภายใน 
7) พัฒนาระบบ IT รองรับการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพ/ความโปร่งใสในการท างาน 
8) ด้านกฎหมาย มีการติดตามการปรับปรุง หรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การจัดตั้งตามมติ  คณะกรรมการ

พัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) และ ครม.    
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9) ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรบัโครงสร้างและการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจ
ใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์  4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม 
เป้าประสงค์ 
1) สสวท. มีนโยบายเพื่อการหารายได้เพิ่ม และวางแผนรองรับการลดภาระงบประมาณในอนาคต 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย     
1) สสวท. สามารถลดการพึ่งพางบประมาณลงได้ 
 
กลยุทธ์ 

1) ปรับโครงสร้างภายในให้สอดรบักับทิศทางการหารายไดเ้พิ่มเพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคต 

2) วางแผนจัดการด้านงบประมาณ เพื่อรองรับการลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/ลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ลดการจ้างที่ปรึกษา และลดบคุลากรตามภารกิจงานท่ีลดลง 

 
 

ค่าเป้าหมายรายปี (มิติที่ 4 องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1) สสวท. เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) และ
ดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) ผ่าน √ √ √ √ √ 

2) สสวท. มีระบบการประชุมทางไกล (Remote E-
meeting)   ผ่าน √ √ √ √ √ 

3) คะแนนผ่านมาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green 
Office)  

เต็ม 
100 

80 80 90 >90 >90 

4) คะแนนระบบธรรมาภิบาลองค์กร (ITA) เต็ม 
100 

80 80 90 >90 >90 

5) จ านวนคร้ังผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่
เผยแพร ่

ครั้ง 8 ล้าน 8 ล้าน 9 ล้าน 10 ล้าน 
10  
ล้าน 

6) มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ 10 10 12 14 14 

7) สสวท. ปรับตัวสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

√ √ √ √ √ √ 
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3.4 ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนพัฒนา สสวท. 4.0 กับยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2562-2564 และผลผลิตตามภารกิจ 

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรฯ  
ของ สสวท. แบบก้าวกระโดด 

ยุทธศาสตร์ สสวท.  
พ.ศ. 2562-2564 

ผลผลิต 

มิติท่ี 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย 
ยุทธศาสตร์  2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน และพัฒนากระบวนการบูรณางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อรองรับนวัตกรรมการท างาน
ภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับ
แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจ 
ในระดับที่ เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ 

ผลผลิต 1  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ผลผลิต 2 หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application 
มีความทนัสมัย เข้าใช้ง่าย รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ 
ผลผลิต 3 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้
ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพช้ันสูงได้จริง ตามแนวทาง KOSEN 
ผลผลิต 4 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 5 เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 
ผลผลิต 6 เกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล 

มิติท่ี 3 เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง 
1. ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการท างานใน

ภารกิจส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ (อ าเภอ/ต าบล) 
ยุทธศาสตร์ 3.2 ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย เพื่อให้
ทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและ
ความสามารถ ในการพัฒนาและส่ ง เสริ ม
การศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดบัการเรยีน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่ว
ประเทศอย่างเป็นระบบ 
 

 

 

 

 

  

ผลผลิต 7 สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกน
น า มีศักยภาพเป็นไป 
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดบัพ้ืนท่ีได้อยา่ง
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 

ยุทธศาสตร์ สสวท.  
พ.ศ. 2562-2564 

ผลผลิต 

มิติท่ี 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย 
มิติท่ี 3 เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ 3  ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความ
เข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถน าไปใช้จริงทั้งในและ
นอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต 11 สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ จัดการ
เรียนรู้ตามแนว ของ สสวท. นอกช้ันเรียนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิต 12 มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และสามารถน าไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มิติท่ี 2 ผลงานหลากหลาย มากมาย 
 

ยุ ทธศาสต ร์  4  เ ร่ ง รั ด  พัฒนา  และส่ ง เ ส ริ ม  ผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

ผลผลิต 13 บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 14  บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นน าของประเทศ 
ผลผลิต 15 มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนัก
เทคโนโลยี ที่มาจากผลผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ 
มีค่าตอบแทนเหมาะสม 
ผลผลิต 16 มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การ
พัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบมากข้ึน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามล าดับ 

มิติที่ 1 บุคลากรเชี่ยวชาญ 
 
มิติที่ 4 องค์กรเข้มแข็ง ทันสมัย ใสสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ 5 ปรับภาพลักษณ์องค์กรและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. 
ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย 

ผลผลิต 17 บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาช้ันแนวหน้า เป็นที่
ยอมรับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของประเทศ 
ผลผลิต 18 บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม
ทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ 
ผลผลิต 19 บุคลากร สสวท.มีความเป็นผู้น า มีความรู้ ความสามารถ เป็น
วิทยากร และสามารถน าการเปลี่ยนแปลงได้ 
ผลผลิต 20 บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 21 มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ผลผลิต 22 การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย 
ผลผลิต 23 บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร 
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3.5 แผนด าเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

ประเด็นการพัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ด้านโครงสร้าง      
1) สสวท. เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย  
(1) พัฒนาระบบบริหารจดัการและระบบการให้บริการในรูปแบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั มคีวามเป็นสมารต์ออฟฟิศ (Smart 
Office) และดิจิทลัออฟฟิศ (Digital Office)    

(2) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล 
(4) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ให้เป็นที่รับรู้ในฐานะต้นแบบ

แหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ และหน่วยงานที่เช่ียวชาญด้านการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

(5) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีกับผู้บังคับบัญชาผ่านระบบออนไลน์   

(6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมลูของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่าง
สะดวก  

(7) มีหน่วยงานดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม่ใน
ส านักงาน เพื่อท่ีองค์กรสามารถใช้นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลีย่นแปลงในทุกๆ ด้าน  

2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและระบบ
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน 
(1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้มาตรฐานส านักงาน

สีเขียว (Green Office)  
(2) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน เพื่อปรับใช้เกณฑร์างวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) พัฒนา สสวท. สู่มาตรฐานสากล 
(3) ทบทวน/ปรับโครงสร้างของสถาบันฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของ

หน่วยงานภายใน เช่น การรวมฝ่ายงานด้านการก ากับดูแลงาน
ส านักงาน (Back Office) งานยุทธศาสตร์/นโยบาย และงานวิชาการ
ด้านการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  

(4) การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย  

(5) ส่งเสริมบูรณาการการด าเนินงานตามนโยบายหลักที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและโครงการที่มีผลกระทบสูง 

(6) พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย การเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อเช่ือมโยงกับผู้
ก าหนดนโยบาย 

      
 
                                                            
 
 
 
                                            

 

 
   

2. ด้านกระบวนการท างาน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น      
1) กระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม  
(1) มีการบูรณาการ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นท่ีต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการเรยีนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นการพัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
     คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
(2) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
(3) พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน เพื่อให้ เกิดความ

เข้าใจงานของแต่ละส่วนงาน สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
และเช่ือมโยง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมครบถ้วน 

(4) วางแนวทางการเช่ือมโยงการบริการระหว่างกลุม่เป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน 

(5) ก าหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ 
(6) ส่งเสริมบรูณาการโครงการและภาระงานระหวา่งหน่วยงานภายใน 

โดยเฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานท่ีมผีลกระทบสูง 
(7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 

และสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) วิเคราะห์ความต้องการในการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน

ของแต่ละหน่วยงาน  และวางแผนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาการท างาน การเรียนการสอน และการสนับสนุนทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(9) ฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

2) ผลงานมากมาย หลากหลาย และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย 
(1) พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมขององค์กร เพื่อกระตุ้นกระบวนการท างาน 
(2) ส่งเสริมกระบวนงานมุ่งเพ่ิมการผลิต  
(3) มุ่งเน้นให้เกิดการน านวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ มาใช้เพื่อการเพิ่ม

ผลงาน หรือเพิ่มผลผลิตทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(4) มุ่งเพิ่มคุณภาพผลงานให้สูงยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
(5) ส่งเสริมการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง 

สสวท. ในสถานศึกษานอกระบบให้ครอบคลมุทุกภูมภิาค  

3) นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
(1 )  ส่ ง เสริมให้พนักงาน  สสวท. เป็นนักปฏิบัติการเพิ่มผลผลิต 

(Productivity Practitioner) ที่มีพ้ืนฐานความเข้าใจ (Mindset)  
(2) สนับสนุนการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือ สร้างนวัตกรรม/

องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และเพื่อการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ 

(3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยในการ
ขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร 

4) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชน  
(1) วางแนวทางการเช่ือมโยงการบริการระหว่างกลุม่เป้าหมายของแต่ละ    
     หน่วยงานภายใน และภายนอก 
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ประเด็นการพัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
(2) ก าหนดกรอบแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ 
(3) ส่งเสริมบรูณาการในโครงการและงานระหว่างหน่วยงานภายใน โดย  
     เฉพาะงานตามนโยบายรัฐบาลและงานท่ีมผีลกระทบ (Impact) สูง 

5) การพัฒนาเครือข่ายและพันธมิตร 
(1) มีการวางแผนการพัฒนาเครือข่าย/พันธมิตรร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพ

ในการท างานและการบูรณาการรว่มกัน 
(2) พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย/พนัธมิตรเพื่อให้เกดิประโยชน์ในการขยาย

เครือข่าย/พันธมิตรร่วมกันขององค์กร 
(3) การสร้างความเข้าใจและให้ขอ้มูลความรู้แก่เครือข่าย/พันธมติร

เกี่ยวกับงานและกิจกรรมของ สสวท. ในภาพรวม  

6) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้ก าหนดนโยบาย  
(1) มีการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย  
(2) ส่งเสริมบรูณาการการด าเนินงานตามนโยบายหลักท่ีไดร้ับมอบหมาย

จากรัฐบาลและโครงการทีม่ีผลกระทบสูง 
(3) พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายการเรียนรู้สมัยใหมเ่พื่อเช่ือมโยงกับผู้

ก าหนดนโยบาย 

  
 
 

   

3. ด้านกฎหมาย      
1) ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การจดัตั้งตามมติ กพม. และ ครม.    
2) ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้าง
และการปรับตัวขององค์กรตามภารกิจใหม ่

  
 

   

4. ด้านบุคลากร            
1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทุกคน 
(1) ทบทวนการจัดโครงสร้าง การก าหนดอัตราก าลังของ สสวท. ให้

สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศทางของแผนการพัฒนาชาติ และ
แผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 

(2) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่าย/สาขา/กลุ่ม
งาน ใหส้อดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0  

(3) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน โดยมุ่ง
เพิ่มความเช่ียวชาญในสายงาน มีสมรรถนะ 4.0 พร้อมเป็นผู้น าความ
เปลี่ยนแปลง และประเมินผลการพัฒนาตนเองเป็นประจ า 

(4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการสื่อสารสากล 
(5) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะตามความเหมาะสม 
(6) จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ขับเคลื่อนประเทศ 4.0 
(7) จัดฝึกอบรมทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับการขยายงานด้าน

บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้มากข้ึน  
(8) ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรผลิตนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ 

หรือทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
(9) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม และกระตุ้นให้บุคลากรเผยแพร่ความรู้ 
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ประเด็นการพัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
     ภายในกลุ่มของตน เช่น ทักษะการใช้งานระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และทักษะด้านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่ง
บุคคลสามารถส่งต่อความรู้กันได้โดยง่าย 

(10) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมลูของหน่วยงานภายในให้เจ้าหนา้ที่
สามารถใช้จัดการองค์ความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่าง
สะดวก   

2) พัฒนาระบบเพ่ือการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับ สสวท.  
(1) สร้างแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร  
(2) พัฒนารูปแบบสวัสดิการ/ สิ่งจูงใจให้เหมาะสมตามยุคสมัย และ 

คาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 
(3) พัฒนาระบบการยกย่องชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างาน 
(4) วางแผนการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานท่ีดี 
     ของบุคลากร  
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 
(6) พัฒนาระบบเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน 
(7) ส่งเสริมและจัดการสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการท างาน 

ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจในการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย 
(8) ส่งเสริมใหม้ีการสร้างความสุขในท างาน  (Happy Work place)  
(9) ประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เพื่อส ารวจความพึง

พอใจของบุคลากรในด้านต่างๆ  

  
 
 

   

5. ด้านธรรมาภิบาล       
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
(2) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และ สร้างระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่
ชัดเจนและเป็นธรรม 

(4) ก ากับดูแลและด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดด้านการส่งเสรมิธรรมา-
ภิบาลของส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

(5) จัดท าแผนเพื่อก ากับดูแลระบบงานภายในของ สสวท. และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ รายงานคณะกรรมการ สสวท. 
ทราบทุกไตรมาส  

(6) สร้างเสรมิวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานภายใน 

(7) พัฒนาระบบ IT รองรับการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพ/ความ
โปร่งใสในการท างาน 

     

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ          
(1) ปรับโครงสรา้งภายในให้สอดรบักับทิศทางการหารายไดเ้พิ่มเพื่อลด

ภาระงบประมาณในอนาคต 
(2) วางแผนจัดการด้านงบประมาณ เพื่อรองรับการลดการพึ่งพา

งบประมาณภาครัฐ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร/ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร เช่น ลดการจ้างที่ปรกึษา และลดบุคลากรตามภารกิจ
งานท่ีลดลง 

     

 

    64 





 
 

 
 

3.6 แผนด าเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (เป้าประสงค์ระยะ 5 ปี)  
 

  ประเด็นการพัฒนา 
เป้าหมายผลงาน เป้าประสงค ์

ระยะ 5 ปี ปี 2561 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. ด้านโครงสร้าง 
1) สสวท. เป็นองค์กรที่มีความ
ทันสมัย  
2) สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 
มีระบบบริหารจัดการและระบบการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน 

 
โครงสร้างองค์กรม ี
ขนาดเหมาะสม 

พร้อมปฏิบัติงานตาม
ภารกิจฯ 

 

  ปรับโครงสร้างลดความซ้ าซ้อน 
       ของหน่วยงานภายใน         
        
  เป็นสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office) ดิจิทัลออฟฟิศ (Digital Office) มีนวัตกรรมด้านการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงท่ีน าสมัย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียว   

เป็นองค์กรศักยภาพสูง ปฏิบัติ
ภารกิจส่งเสริมการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. ด้านกระบวนการท างาน 
1) กระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน  
2) การพัฒนาระบบให้บริการ 
3) การพัฒนาเครือข่ายและ
พันธมิตร 
4) การเผยแพร่องค์ความรู้  
5) พัฒนาระบบความเชื่อมโยงกับผู้
ก าหนดนโยบาย  
6) สร้างผลงานได้มากมาย
หลากหลาย และเป็นผลผลติที่มี
คุณภาพตามเปา้หมาย 

ก าหนดทิศทางชัดเจน
และมีการพัฒนา

ระบบ IT รองรับการ
ให้บริการเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
ก าหนดแนวทาง
เชื่อมโยงการ
ให้บริการ 

ก าหนดกรอบแนวทาง 
   และมาตรฐานการ                                                                                                  
       ให้บริการ 
(ข้อมูลพร้อม เข้าถึงง่าย)                                                                                                       
                                      
                                    ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมที่มี Impact สูง 
 
 
 
พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ บูรณาการและวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
  การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงกับ 
               เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลสูงสุด   

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจใน
การให้บริการสูงขึ้น 

 

ผลงาน/ผลผลิต เพื่อกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของชนในชาติมี

คุณภาพ หลากหลาย และสามารถ
ผลักดันประเทศไทยสู่ความก้าวหน้า 

ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

3. ด้านกฎหมาย 
ปรับปรุง/แกไ้ข 

พ.ร.ฎ. การจัดตั้งตาม
มติ กพม. และ ครม. 

ปรับปรุงกฎระเบยีบภายในให้
สอดคล้องกับแนวทางการปรับ
โครงสร้างและการปรับตัวของ

องค์กรตามภารกิจใหม ่

   
มีกฎระเบียบที่เอื้ออ านวยให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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3.6 แผนด าเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (เป้าประสงค์ระยะ 5 ปี) ต่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 แผนด าเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าหมายผลงาน เป้าประสงค ์

ระยะ 5 ปี ปี 2561 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4. ด้านบุคลากร       
พัฒนาบุคลากร เสรมิสร้างความ
เชี่ยวชาญ สามารถน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง  

 
พัฒนาและปรับปรุง

ช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
และผูบ้ังคับบัญชา
ผ่านระบบออนไลน ์

พัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน 
ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้จัดการองค์ความรู้  
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กันได้อย่างสะดวก 
 
พัฒนาบุคลากรใหร้องรับระบบ e-office  
 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทุกๆ ด้าน เช่น สมรรถนะ 4.0 ทักษะความเป็นผู้น าความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการขยายงาน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

บุคลากร สสวท. มสีมรรถนะสูงขึ้น 
พร้อมรับกับการเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทุก
รูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
และสามารถเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศได้อยา่งยั่งยืน     

5. ด้านธรรมาภิบาล  
พัฒนาการบริหารจัดการใน และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร  
 

จัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการและระบบงานภายในของ สสวท. และมีการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อ
รายงานคณะกรรมการ สสวท. ทราบทุกไตรมาส 

ก ากับดูแลและด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักงาน ป.ป.ช. 

สสวท. เป็นองค์กรทีไ่ด้รับคะแนนด้าน
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมากข้ึน

อย่างต่อเนื่อง 

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ 
1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
2) ลดการพึ่งพางบประมาณ
อุดหนุนจจากภาครัฐ รวมทั้งการ
วางแผนเพิ่มรายได้  

 
ทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามมติ ครม. และ กพม. 
 
                                   จัดท าแผนการเงิน/รายได้ โดยก าหนดเป้าหมายให้สามารถเพิ่มรายได้     
                                                                       ให้ได้ร้อยละ 15 ต่อป ี 

 
 

สสวท. เป็นองค์กรทีไ่ม่เป็นภาระดา้น
งบประมาณแผ่นดินในระยะยาว 
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ประเด็นการพัฒนา 

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. 

1. ด้านโครงสร้าง 
ได้แนวทางการปรับโครงสร้าง

ที่ชัดเจน 
มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่ รับทราบปัญหาอุปสรรคที่

เกิดข้ึน 
ได้รับการแก้ใขมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

2. ด้านกระบวนการ 
  มีทิศทางที่

ชัดเจน 
มีแนวทาง/มาตรฐานการ

ให้บริการ 
ระบบ IT และฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา 

3. ด้านกฎหมาย 
ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การ

จัดตั้งตามมติ กพม. และ ครม. 
ปรังปรุง/แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2561-2562 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ พ.ร.ฎ. ใหม่มีผลบังคับใช้  

4. ด้านบุคลากร 
 อบรมเจ้าหน้าที่ภายใน e-

office 
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

5. ด้านธรรมาภิบาล 
 จัดท าแผนและแนวทางด้านธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัด

ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ก ากับติดตามและรายงานผลต่อกรรมการ สสวท.  

เป็นรายไตรมาส 
6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ 

ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ โดยเพิ่มรายได้ร้อยละ 15 ต่อปี 
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3.8 แผนด าเนินการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด เพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
 

 
 

  

ประเด็นการพัฒนา 
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. 

1. ด้านโครงสร้าง 
ทบทวนโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุค 4.0  

และประกาศใช้ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ได้รับการแก้ใขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ด้านกระบวนการ 
ด าเนินการตามแนวทาง/
มาตรฐานการให้บริการ 

รับทราบปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน และแนวทางแก้ไข 

ทบทวน/ปรับปรุงระบบ IT และฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

3. ด้านกฎหมาย 
ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.ฎ. การจัดตั้ง

ตามมติ กพม. และ ครม. 
ปรังปรุง/แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2561-2562 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ พ.ร.ฎ. ใหม่มีผลบังคับใช้  

4. ด้านบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ร่างแผนพัฒนาบุคลากรตามสาขา/กลุ่มงาน  และร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
บุคลากรด าเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผน 

5. ด้านธรรมาภิบาล 
ปรับแผนและแนวทางด้านธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัดของส านักงาน 

ป.ป.ช. ให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาองค์กร ยุค 4.0 
ก ากับติดตามและรายงานผลต่อกรรมการ สสวท.  

เป็นรายไตรมาส 

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ 

ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร 
จ าท าแผนและด าเนินการเพ่ือการลดการพ่ึงพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐในระยะยาว  

และแผนเพ่ิมรายได้ให้สถาบันฯ (ร้อยละ 15 ต่อปี) 

   68 





 
 

69 
 

ส่วนที่ 4 

สมรรถนะ 4.0 ของบุคลากร สสวท.  

การด าเนินการพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้มีสมรรถนะ 4.0 (ศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0) โดยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านต่างๆ เร่ิมตั้งแต่ศักยภาพตามมาตรฐาน ทักษะ
ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งแต่ละหน้าที่ ไปจนถึงสมรรถนะส าหรับยุค 4.0 โดยเฉพาะ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกทาง และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะ 
4.0 ที่บุคลากร สสวท. ควรมี หรือนับเป็นคุณลักษณะร่วมกันของพนักงาน สสวท. ทุกคน ที่จ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม
กัน เพื่อการเป็น สสวท. 4.0 จ าแนกตามระบบสมรรถนะเป็น 5 กลุ่ม ดังหัวข้อ 4.1   

 
4.1 สมรรถนะ 4.0 ของบุคลากรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถพื้นฐานส าหรับทุกคนทุกต าแหน่งที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะ
การค านวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล และรวมถึงทักษะด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งเข้ามามีส่วนใน
ชีวิตประจ าวันและการท างานเกือบทุกขั้นตอน ที่ส าคัญ เทคโนโลยีก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การจะ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานจ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล 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) การท างานเป็นทีม (Team Synergy: T) อธิบายต่อไป ใน
หัวข้อ 4.2 

ส านักงาน ก.พ. ได้สร้างต้นแบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนขึ้น และก าหนดให้ข้าราชการแต่ละคนต้อง
มีสมรรถนะหลัก 5 ประการ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  

3) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency)  หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นส าหรับแต่ละบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากร
แต่ละบทบาทอาจจ าเป็นจะต้องมีสมรรถนะบางประการแตกต่างกัน สสวท. ก าหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร ดังนี้ กลุ่มวิชาการ (1) การน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการท างาน (2) ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้และการสอนงาน (3) การคิดวิเคราะห์ (4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา กลุ่มอ านวยการ การน าความรู้
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการท างาน (2) ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้และการสอนงาน (3) การบริการที่ดี (4) 
การวางแผนและการบริหารจัดการ ดังผังสมรรถนะ สสวท. หน้า 70  

ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ข้าราชการจ าเป็นต้องมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ อย่างน้อย 3 สมรรถนะต่อ
หน้าที่ ดังนี้ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
เข้าใจผู้อ่ืน การด าเนินการเชิงรุก ความถูกต้องของงาน ความมั่นใจของตนเอง ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ สุนทรียภาพทางศิลปะ การประสานงาน การวางแผน การติดตามงาน การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา 
การให้ค าปรึกษา การบริหารงานวิจัย การบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ ความสามารถในการจัดท าเอกสาร 
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4)  สมรรถนะการบริหารจัดการ  (Management Competency) หมายถึง ความรู้  ทักษะและ 
คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จ าเป็นส าหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับจัดการถึงผู้บริหารระดังสูงสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายงานของ สสวท. ซึ่งสมรรถนะการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) การให้อ านาจผู้อ่ืน (Empowerment) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others) รวมทั้ง ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน  

5) ความรู้ ความช านาญเฉพาะสายงาน (Job Competency) หมายถึง ความรู้เฉพาะสายงานที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นความช านาญที่จ าเพาะเจาะจงต่อบุคคลและหน้าที่มากขึ้น เช่น ความรู้
ด้านงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Knowledge) การบริหารด้านงานสารสนเทศ ( Information 
Technology Management) ความรู้ด้านงานบัญชี (Accounting Knowledge) ความรู้ในด้านงานคลังพัสดุและ
จัดซื้อ (Store and Purchasing Knowledge) เป็นต้น โดยความรู้ความช านาญเฉพาะสายงานส าหรับ สสวท. เพื่อ
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศนั้น ความรู้
ความช านาญที่จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
จัดท าสื่อ การออกแบบหลักสูตรที่จ าเพาะเจาะจงส าหรับการพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับ เช่น บุคลากร สสวท. ที่ท า
หน้าที่จัดท าสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนระดับประถม ต้องมีความรู้ทั้งด้านศึกษาศาสตร์ประถมวัย มีทักษะ
การเขียนและการอธิบายส าหรับให้เด็กประถมเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กประถมวัยอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 
ระบบสมรรถนะ ของ สสวท.  

การน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ใน
การท างาน 

ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้
และการสอนงาน 

 

การคิดวิเคราะห ์
การตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหา 

การบริการที่ด ี
การวางแผนและ
การบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ บุคลากร สสวท. ต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม

ต าแหน่งหน้าทีท่ี่รับผิดชอบใน
ระดับสูง และเป็นผู้น าความ
เปลี่ยนแปลงในงานนั้นๆ   

พร้อมทั้งมีแผนการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: คู่มือการประเมินสมรรถนะ และแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ (2560) 
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4.2 สมรรถนะหลักของบุคลากร สสวท. 4 ประการ (IPST) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) อันหมายถึงทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในสถาบันฯ จ าเป็นต้องมี 
ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานที่จะน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ดังที่กล่าวในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 สมรรถนะหลักของ
บุคลากร สสวท. ที่พึงมีประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความซื่อตรงและ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference) และ
การท างานเป็นทีม (Team Synergy) ทั้งนี้ บุคลากรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่รับผิดชอบ และพร้อมพัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของภารกิจสูงสุด  

1) มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม (I) คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถ
ออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการท างานใหม่ๆ และน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการท างานที่
รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย  ดังนี้    

(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบ 
(2) เรียนรู้วิธีการ กระบวนการท างานใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ การศึกษาค้นคว้า 

ประชุม สัมมนา ดูงาน และฝึกอบรม เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

(3) เสนอแนะแนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในการท างานที่
รับผิดชอบได้ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า สอน บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมาใช้พัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ   

(5) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่ปิดกั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนน าความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ 

(6) ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น หรือโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ยึดติดกับกรอบหรือรูปแบบความคิดเดิมๆ  

(7) ประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในหน่วยงานของตนได้อย่างชัดเจน 

(8) ก าหนดวิสัยทัศน์หรือวางนโยบายในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม  
(9) พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างเป็นแบบแผนและ

น ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง 
 

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
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

(3) ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้กระท าสิ่งผิดพลาดและเหตุผลของการกระท าดังกล่าว 
(4) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมฯ และวิชาชีพ

ของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความสม่ าเสมอในการแสดงความคิดเห็น หรือแนวคิด ในการปฏิบัติงานในประเด็นความ
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ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับ สสวท. ในการแสดงออกทั้งในด้าน
หลักการและการปฏิบัติตน 

(5) ใช้วิจารญาณด้านจริยธรรมมาประกอบในกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
(6) เป็นต้นแบบที่ดีในระดับหน่วยงานที่ตนเองก ากับดูแลในการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม  

ซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมฯ เป็นบุคคลตัวอย่างให้พนักงานในองค์กรยึดถือเป็นแบบอย่างใน
เรื่องของความมีจรรยาบรรณความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับ 
สสวท.ได้ 
 

3) การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน (S) คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ของ สสวท. เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

(1) แสดงความสนใจใฝ่รู้ในเทคนิค เครื่องมือ วิธีการและองค์ความรู้ในสาขาอาชีพของตน รวมถึง
สามารถท างานในต าแหน่งงานของตนโดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพได้อย่างเหมาสม  

(2) รอบรู้ สั่งสม และสามารถถอดบทเรียน จนสามารถจัดการความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์และ
เทคนิค เครื่องมือ อย่างต่อเนื่องและ สม่ าเสมอ สามารถน าวิชาการ ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่สั่งสมไว้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งเชิงลึกหรือเชิงกว้างในงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สามารถน าความเชี่ยวชาญที่มีไปต่อยอดหรือสร้างแผนงานหรือบูรณาการงาน เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคตที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร และให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
สสวท.  

(4) สามารถสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมแก่องค์กรอย่างไม่ติดกรอบความเชื่อ หรือรูปแบบเดิมๆ  

 

4) การท างานเป็นทีม (T) คือ มีความเข้าใจในภารกิจเป้าหมายของทีมและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีส่วนร่วมในการท างาน แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ ความคิดเห็นและความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทีมบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

(1) รู้จัก และสามารถแสวงหาโอกาสให้ผู้อ่ืน ช่วยให้หน่วยงานเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายที่เก่ียวข้องได้  

(2) ประสานพลังและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่หน่วยงานในเครือข่ายทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการท างาน พร้อมทั้งท างานร่วมมือกับเครือข่ายได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลที่เ ป็น
ประโยชน์แก่เครือข่ายทั้งหมดอย่างเหมาะสม  

(3) สามารถบริหารจัดการเพื่อประสานพลังของหน่วยงานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ สสวท. 
และสามารถสานพลังความร่วมมือของเครือข่าย หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างรู้จังหวะ และมีเทคนิคในการเจรจาโน้ม
น้าวได้อย่างมียุทธศาสตร์และยุทธศิลป์ รักษามิตรภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์และมุ่งประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม  

(4) ผลักดันและสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และเครือข่ายทั้งหมดให้เติบโตและสานพลังอย่าง
เข้มแข็ง ยั่งยืน สร้างการยอมรับจากกลุ่มเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ในการประสานพลังในการท างานเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จในงานร่วมกัน  
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  (5) สามารถท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และไม่เป็นภาระ ไม่สร้างความยุ่งยากต่อ
การท างานของทีม หรือหน่วยงาน รวมถึงไม่เก่ียงงาน  

(6) สามารถท างานร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในทีม ที่ปรึกษา/คณะกรรมการได้อย่างราบรื่นและ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสและยอมรับให้สมาชิกในทีมเข้ามาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานหรือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ และพร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน  

(7) สามารถท างานร่วมกับเพื่อนในทีมอย่างเข้าใจ รู้จังหวะ และสร้างสรรค์ มีน้ าใจ เต็มใจช่วยเหลือ 
รับอาสาและให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม ร่วมรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม รับรู้ในภาพรวมของงานในทีม เพื่อตอบค าถามแทนทีมได้  

(8) สามารถสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายภายใน สสวท. และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของ
ความส าเร็จในงานร่วมกัน ส่งเสริมขวัญก าลังใจและแรงบันดาลใจของทีมงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
และสามารถสมานรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างทีมงานที่ร่วมงานได้  
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4.3  มติิการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปงีบประมาณ 2561 – 2565 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สสวท.)   
 

มิติที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อย่างเป็นระบบ 
 

การด าเนินงาน 
ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

1.1 ส ารวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาประจ าปี       

   - ส ารวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนา /  /  ท าการส ารวจความคดิเห็นของพนักงานในเรื่องของ
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 ข้อมลูอย่างน้อย เดือนละ 4 เรื่อง 
- ในแต่ละเดือนมีพนักงานเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของพนักงานท้ังหมด 

1.3 Basic competency       

1.3.1 พัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ      

- หลักสูตร ทักษะด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐ (ก.พ.)  / / / / - ร้อยละ 80 ของพนักงานทุกกลุ่มได้รับการพัฒนา 
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสวท. ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและฝ่ายนวัตกรรม ด าเนินการ)  

/ 
 

/ / /  
- ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการพัฒนาในด้าน ICT 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

- หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Literacy Skill Set) 

/  /  

- หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการควบคุม ก ากับและการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการดิจิทลั (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill) 

  
 
 
 

  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

1.3.2 การเขียนหนังสือราชการ 
        - การเขียนหนังสือโต้ตอบ 
        - การเขียนรายงานการประชุม 
        - การเขียนค ากล่าว 

/ 
 

/ / / - ร้อยละ 100 ของพนักงานได้รับการพัฒนาในด้านการ
เขียนหนังสอืราชการ 

- พนักงานมีสมรรถนะด้านการเขยีนหนังสือราชการ
เพิ่มขึ้น 

1.4 Core Competency       

1.4.1 INNOVATION      

       - ศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่างด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี / / / / - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   - หลักสูตร Design Thinking for Innovation/Innovator (กลุ่ม
วิชาการและกลุ่มอ านวยการ) 

/ 
 

    

- ภายใน 5 ปี พนักงานร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับ
การพัฒนา   

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   - หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวตักรรม Thinking Skill for 
Innovation (กลุม่วิชาการและกลุม่อ านวยการ) 

/    

   - หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (กลุ่มวชิาการ) 

 
 

/ 
 

  

   - หลักสูตร “นวัตกรรมการบริการและออกแบบ” Service 
Innovation and Design (กลุ่มอ านวยการ)  

 
 

/ 
 

  

   - หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร” Innovation in 
Organization 

  /  

   - หลักสูตร “การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม และกระบวนการสรา้ง
นวัตกรรมในองค์กร” 

   / 

   - การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์สู่นวตักรรม สสวท.    / - จ านวน 1 ครั้ง  
- ภายใน 5 ปี มีผลงานนวัตกรรมที่น าไปใช้ได้ จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 ช้ินงาน 
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

1.4.2 STANDARD REFERENCE      

   - การบรรยายให้ความรู้ความเขา้ใจเรื่องการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน 
 

/    - ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานได้รบัความรู้เรื่อง
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน และรับทราบข้อบังคับ 
ระเบียบ แนวปฏิบัต ิ
- ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานผา่นการทดสอบ 

   - สร้างการรับรู้ในเรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ  / / / 

1.4.3 TEAM SYNERGY      

We are IPST      

   - We are IPST รุ่นที่ 15-16 /  /  - ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานใหม ่สสวท. เข้า
ร่วมกิจกรรม We are IPST 

การสัมมนาบุคลากรประจ าปี      

   - การสัมมนาบุคลากรประจ าป ี / / / / - ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงาน สสวท. เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การพัฒนาทีมในสาขา/ฝ่าย (แต่ละหน่วยงานด าเนินการเอง) / / / / ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงานได้พัฒนาทีม 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

1.5 Functional Competency      

1.5.1 IPST Functional Course       
 

   - หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 – 5 
(กลุ่มวิชาการ รุ่นละ 30 คน) 

/  
 
 

/  
 
 

- ได้นักวิชาการที่สามารถเป็นวิทยากรอย่างมือ
อาชีพเพิ่มมากขึ้น 
- นักวิชาการสามารถน าเสนอผลงานวิชาการได้
อย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น     - หลักสูตรการน าเสนออย่างมอือาชีพรุ่นท่ี 2 – 5 

(กลุ่มวิชาการ รุ่นละ 30 คน) 
 /  / 

   - หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเรจ็ รุ่นที่ 1 – 4  
(รุ่นละ 30 คน) 

/ / / / - บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา 

   - หลักสูตร หลักการเขยีนบทความทางวิชาการ  / / / - มีบทความวิชาการไดร้ับการตีพมิพ์ระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อยปลีะ 2 เรือ่ง 

   - หลักสูตรต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศท่ีจัดโดย ASTEP เช่น 
หลักสตูรการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน, หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  

 / / / - จัดหลักสตูรให้พนักงานท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปี
ละ 1 หลักสตูร 

   - ฝึกสอน  
          - ส ารวจ/ผู้บรหิารก าหนดรายชื่อ  
          - การประสานและท าหนงัสือขอความอนุเคราะห ์
          - ท าหนังสือส่งตัว 
          - ติดตามและประเมินผล 

/ / / / - พนักงานวิชาการได้ฝึกสอนในโรงเรียนทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คน 
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การด าเนินงาน 

ปีท่ีด าเนินการ  
ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 

2562 
ปี 2562 – 

2563 
ปี 2563 – 

2564 
ปี 2464 – 

2565 

1.5.2 Functional Competency (วิชาการ)  
 

     

   - กิจกรรมส่งเสริมการน าดิจิทลัเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน /    - ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
- ร้อยละของพนักงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อดิจิทัล 

   - หลักสูตรการจัดท าสื่อดิจิทัลขัน้พ้ืนฐานส าหรับการเรียนการสอน /    
   - การจัดท าสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ส าหรับสื่อการเรียนการสอน         / /  

   - เทคนิคการตัดต่อล าดับภาพสือ่ดิจิทัลส าหรับการเรยีนการสอน   / / 

1.5.3 Function Competency (อ านวยการ)  
 

     

   - หลักสูตรสร้างและจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กร /    - ร้อยละ 85 ของบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีใน
การเข้าถึงสารสนเทศและข้อมลูขา่วสารของ 
สสวท. 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
- ระดับการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ สสวท. 

   - หลักสูตรบริหารจดัการฐานข้อมูลและ Data Analysis ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel/ Power BI 

/    

   - นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Smart PR) /    
   - การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Content)  /   

1.5.4 ทุนการศึกษา       

   - ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อไม่เกิน 7 คน ในปีงบประมาณ 
2562 และ ไม่เกิน 3 คน ในปีงบประมาณ 2564 

 /  /  - สัดส่วนจ านวนพนักงานท่ีรับทุนการศึกษาต่อ
จ านวนทุนที่จัดสรรให ้

1.5.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ  

 

/ / / /  - ผลงานท่ีได้จากการไปร่วมกิจกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพฒันาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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การด าเนินงาน 

ปีท่ีด าเนินการ  
ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 

2562 
ปี 2562 – 

2563 
ปี 2563 – 

2564 
ปี 2464 – 

2565 

1.6 IDP – Individual Development Plan  
 

     

   1.6.1 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2562 – 2565  /  / ร้อยละ 80 ของบุคลากร สสวท. ได้จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
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มิติที่ 2 การพัฒนาผู้บริหาร สู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

การด าเนินงาน 
ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

2.1 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง       
2.1.1 Agile Leader / / / /  
   - หลักสูตร Leadership in an Age of Digital Disruption (ระดับสูง , 
ระดับกลาง) 

    -ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร สสวท. และหัวหน้า
โครงการเข้าร่วมการอบรม 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 
- เครือข่ายของ สสวท. ที่มีประสิทธิภาพมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 
 

   - หลักสูตร Agile Leader (ระดบัสูง , ระดับกลาง)     

   - หลักสูตร การสื่อสารทรงประสิทธิผล (ระดับกลาง)     
   - หลักสูตร การสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ (ระดับกลาง)     
   - หลักสูตร การสร้างและบริหารเครือข่าย (ระดับสูง , ระดับกลาง)     
   - หลักสูตร พัฒนาทักษะการสรา้งเครือข่ายและสานสัมพันธ์ที่ดเีพื่อต่อยอด
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 การเรยีนรู้ช่องทางออนไลน์ 
   - การศึกษาดูงานด้านการบรหิารจัดการทั้งในและต่างประเทศ 
   - พัฒนากับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
  

   -ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร สสวท. และหัวหนา้
โครงการได้รับการพัฒนา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 

การด าเนินงาน 
ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

3.1 Career Path & Development      

3.1.1 แผน Career Path & Career Development      

   - ศึกษาโครงสร้างองค์กร / จ านวนต าแหน่ง ณ ปัจจุบัน /    - ร้อยละของพนักงานท่ีมีคุณสมบตัิพร้อมที่จะ
เลื่อนต าแหน่ง และ ร้อยละของการเลื่อน
ต าแหน่งจากพนักงานภายใน 
- พนักงานร้อยละ 80 เข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
ช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแผน Training Road Map 
ครบทุกต าแหน่ง 
 

   - วางแผนขั้นตอนและกิจกรรมในการจัดสายอาชีพของพนักงานให้
เหมาะสมกับทุกกลุ่ม 

 / /  

   - จัดท าผัง Career Path ในรูปแบบ Vertical (เลื่อนต าแหน่งข้ึนตาม
ฝ่าย/สาขาเดิม) และแบบ Horizontal Career (ต าแหน่งเดมิแต่ย้ายฝ่าย / 
สาขา 

 / /  

   - จัดท าแนวปฏิบัติในการน า Career Path ไปใช้ประชาสมัพันธ์ให้
พนักงานเกิดความเข้าใจ 

   / 

3.1.2 จัดท าเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ทางเอกสาร
และในระบบ e-HR  และด าเนินการพัฒนา  

     

 

 

 

 

ช่วงระยะเวลา 5 ปี มีแผน Training Road Map 
ครบทุกต าแหน่ง 

 

กลุ่มบริหาร (Managerial Training Road Map     
   ผู้บริหารระดับสูง /    
   ผู้บริหารระดับต้น /    
กลุ่มวชิาการ (Competency and Functional Training Road 
Map) 

    

   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส  /   
   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  /   
   ผู้เชี่ยวชาญ  /   
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

   ผู้ช านาญ  /    
   นักวิชาการอาวุโส  /   
   นักวิชาการ  /   
กลุ่มอ านวยการ (Competency and Functional Training Road Map)     
   ผู้เชี่ยวชาญ   /  
   ผู้ช านาญ   /  
   เจ้าหน้าท่ีอาวุโส   /  
   เจ้าหน้าท่ี   /  
3.1.3 การติดตามและรายงานความคืบหน้าในการท า Career Path ที่
ก าหนด 

   / - ติดตามและรายงานผลทุกๆ 6 เดือน 

3.1.4 กิจกรรมสื่อสารและท าความเข้าใจกับบุคลากรในเร่ือง Training Road 
Map 

     

- จัดท าแนวปฏิบัติในการน า Career Path ไปใช้ประชาสมัพันธ์ให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจ 

    - Clip และ Infographic อยา่งน้อย 1 
ชุด 

- Clip อธิบาย Training Road Map, ระบบเส้นทางความก้าวหน้า     
- Infographic เกี่ยวกับเส้นทางการฝึกอบรมในแต่ละกลุม่งาน     
3.1.5 Succession Plan      

   - การเลือกต าแหน่งเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย /    - ภายในปี 64 – 65 กลุ่มที่เป็นผูส้บืทอด
ต าแหน่งสามารถเข้าสู่ต าแหน่งไดท้ันที (มี   - การก าหนดเกณฑ์ คดัเลือกผูม้ีประสิทธิภาพ /    

   - การคัดเลือกและจัดท าบัญชีข้อมูลกลุม่เป้าหมาย /    
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

   - การจัดท าแผนและพัฒนาผู้มศีักยภาพ  / /  ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ได้ทันที , ต้องพัฒนา 
1 – 2 ปีและกลุ่มที่อยู่ระหว่างจัดเตรียม 

 

 

   - การติดตามและประเมินผล    / 

3.1.6 Talent Management      

Professional Talent Pool  
(การรวบรวม) 
   - ผู้บริหารก าหนดบคุคลทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสม 
   - คัดกรอง / สรรหา 

/    อัตราส่วนของ Talent กับจ านวน
พนักงานท้ังหมด * 

Development  

   - อบรม / On the Job training / Coaching / มอบหมายงานโครงการ  

 /   จ านวนพนักงานท่ีเป็น Talent ร้อยละ 
100  ได้รับการพัฒนา 

Talent Retention 
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
   - Work – Life Balance 
   - ให้รางวัลและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

 / / / พนักงานท่ีเป็น Talent ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ยังคงท างานกับ สสวท. 

การติดตามและประเมินผล   / / ติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครัง้ 
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มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีความความยั่งยืนและเข้มแข็ง 

 
การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

4.1 การพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ตามเกณฑ์ 
PMQA/TQA  

     

- การด าเนินงานในการจัดท า PMQA* / / / / - สสวท. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตาม
เกณฑ์คณุภาพ 

4.2 การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

4.3 คู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน      

   - ผู้อ านวยการก าหนดนโยบายเพื่อให้ผลผลิตของ สสวท. มี
มาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

/    - คู่มือปฏิบัติงานของ สสวท. แยกตามหน่วยงาน 

   - ก าหนดเป็นภารกิจและตัวช้ีวดัใน PA และ PI ของผู้บริหาร /    

   - ส ารวจ/กิจกรรม ท่ีจะต้องจัดท าเป็นคู่มือปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานต่างๆใน สสวท.  

/    

   - จัดจ้างทีมจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามที่ส ารวจ / /   

4.4 การปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือพัฒนาองค์กร      

4.4.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (e-HR) 

    - ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการ
ท างาน 
- ประหยัดเวลาการท างานและทรพัยากร 
- มีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ช่วยในการ
ท างาน 

   - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงาน/ผู้บรหิาร 

    

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

4.4.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอื่น ๆ เช่น การเงินและ
งบประมาณ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

 / / / - ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบการ
ท างาน 
- ประหยัดเวลาการท างานและทรพัยากร 
- มีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ช่วยในการ
ท างาน 

4.4.3 งานบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล  /  / 

4.5 การจัดการความรู้ (KM)      

4.5.1 การส ารวจความเชี่ยวชาญของบุคคล  
(จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตอบแบบ
ส ารวจ) 

⁄    ร้อยละ 70 ของพนักงานตอบแบบส ารวจ 

4.5.2 IPST Guru Sharing ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

   - กิจกรรมเมนูความรู ้     - จัดให้มีกิจกรรมเมนคูวามรูเ้ดือนละ 1เรื่องเผยแพร่
ผ่าน Intranet/Internet 
- จัดให้มี workshop กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
- จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
จ านวน 2 ครั้ง 
- เผยแพร่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
- ร้อยละ 70 ของพนักงานท้ังหมดมาร่วมกิจกรรม 

   - workshop “IPST GURU Sharing”     

   - IPST Sharing     

   - ประชาสัมพันธ์ประเด็นการเรยีนรู้และข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน KM 
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นแหล่งรวบรวม 

    

   - จดักิจกรรมมอบรางวัลให้กับผูร้่วมกิจกรรม เช่น การสะสม
คะแนนในการร่วมกจิกรรม ต่าง ๆ  
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

4.6 จิตอาสา      

4.6.1 กิจกรรม สสวท. รวมใจบริจาคโลหิต      

- การ์ดสะสมแต้ม เพื่อจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วม / / / / - จัดกิจกรรมให้พนักงานมสี่วนร่วมจ านวน 12 ครั้ง 

4.6.2 กิจกรรม สานฝันปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง      

- จัดกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนท่ีขาดแคลน
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

/ / / / - พนักงานจ านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสังคม 
 

การด าเนินงาน 
ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

5.1 โครงการธรรมน าทาง น้อมน าชีวิต       

- กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเบื้องตน้    
- กิจกรรมการปฏิบัติธรรม นอกสถานท่ี (ระยะสั้น)  

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

พนักงาน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรมส่งเสรมิธรรมะกับการพฒันาตนเองและงาน  
  ท าบุญตักบาตร ฟังเทศน ์เชิญบคุคลภายนอกมาบรรยายเรื่องราวธรรมะ 
 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

จัดกิจกรรม 4  ครั้ง/ปี  

5.2 IPST Ethics โครงการจริยธรรม       

   - ทบทวนคู่มือจริยธรรม คณุธรรมและจรรยาบรรณ  
ในวิชาชีพ 

 /   มีคู่มือจรยิธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับปัจจบุัน 

   - กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คณุธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

⁄ 

 

พนักงานร้อยละ 100 รับรู้คณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกจิกรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
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มิติที่ 6 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. 
 

การด าเนินงาน 
ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

6.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (บรรยาย ศึกษาดูงาน 
Workshop ตาม Generation)  

     

      6.1.1 ด้านสุขภาพกายใจ  / / / / จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี

      6.1.2 ด้านการออมและการเงิน / / / / จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี

      6.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม / / / / จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี

      6.1.4 ด้านการด าเนินชีวิตและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 / / / / จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี

      6.1.5 การเพ่ือเตรียมอาชีพหลังเกษียณอายุ / / / / จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.2 กิจกรรมที่จัดโดย สโมสร สสวท.       

6.2.1 กิจกรรมตามวันส าคัญตามประเพณี      

           - กิจกรรมส่งท้ายปเีก่า ตอ้นรับปีใหม ่ / / / / ร้อยละ 80 ของพนักงานมี
ส่วนเข้าร่วมในกิจกรรม            - กิจกรรมสงกรานต ์ / / / / 

6.2.2 กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ / / / / ร้อยละ 80 ของพนักงานมี
ส่วนเข้าร่วมในกิจกรรม 

6.2.3 กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสถาบนัพระมหากษัตริย์ / / / / พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 

6.2.4 ชมรมภายใน สสวท. / / / / พนักงานทุกคนเข้าร่วมชมรม 

6.2.5 Big Cleaning Day / / / / จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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การด าเนินงาน 

ปีที่ด าเนินการ  

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ปี 2561 – 
2562 

ปี 2562 – 
2563 

ปี 2563 – 
2564 

ปี 2464 – 
2565 

6.3 Employee Engagement Activities      

6.3.1 ส ารวจระดับความสุข (Happinometer) ของบุคลากร สสวท. / / / / จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

6.3.2 ผู้อ านวยการพบพนักงาน / / / / จ านวน 6 ครั้ง/ปี 

6.3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน ONE DAY TRIP / / / / จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.3.4 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร / / / /  

       - We Love IPST 
        

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

       - We Care Your Voice     

6.4 การส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน      

6.4.1 การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวัสดิการพนักงาน/บุคลากร สสวท. / / / / - น าเสนอสวัสดิการใหม่ทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

6.4.2 HR Clinic @ Line & hrod.ipst.ac.th  
ให้ข้อมูลผ่านชอ่งทาง Line และเว็บไซต์ 

     

   - ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล     - จ านวนการเข้าถึงข้อมูลทาง 
Line และเว็บไซต์ 
hrod.ipst.ac.th 

   - ข้อมูลสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินกู้ ทุนการศึกษา     

   - ข้อมูลทั่วไป ด้านทรัพยากรบคุคล     

http://www.hrod.ipst.ac.th/
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สรุป 

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สสวท. แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็นองค์กร 
4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือ นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยทั้งโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยีไฮเทค ซึ่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลวัตใหม่ของแรงงาน เป็นผู้ประกอบการใหม่แห่งอนาคต และเป็นบุคลากรคุณภาพ
สามารถน าการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั้น  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดแนวทางการประเมินองค์การมหาชน 
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ และรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยแนวทางประเมินประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ข้อ เร่ืองศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการ
ก าหนดให้มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชน น าไปสู่การพัฒนาชาติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของนโยบาย “Thailand 4.0” โดยในแผนก้าว
กระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปีนี้ องค์การมหาชนต้องตอบโจทย์ส าคัญ คือ (1) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2547 (3) การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ (4) การส่งเสริมธรรมาภิ
บาลขององค์การมหาชน (5) การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน 4.0 และการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร  

ดร. วิรไท สันติประภพ (2560) กล่าวว่า ในยุค 4.0 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงส าคัญๆ คือ (1) เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว (2) การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (3) การเติบโตของ
เมืองใหม่ และ (4) มาตรฐานของโลกไร้พรมแดน (อธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก ณ หน้า 137) การปรับตัวเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่าง
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 และก าหนดเป้าหมายที่จะต้องพัฒนา
ใน 4 มิติ ดังนี้  

 
มิติที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (บุคลากรเชี่ยวชาญ)  
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1.1 การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0  
ยุทธศาสตร์ 1.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 4.0 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ 1.3 การพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคงในชีวติ และการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กบั สสวท. 
ยุทธศาสตร์ 1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร  
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มิติที่ 2 กระบวนการท างานมุ่งเพิ่มผลผลิต (ผลงานมากมาย หลากหลาย)  
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน และพฒันากระบวนการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
รองรับนวัตกรรมการท างานภายใต้แผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ 2.2 นวัตกรรม/องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รองรับแผนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 
มิติที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย (เครือข่ายกว้างขวาง แข็งแรง)  
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 3.1 สสวท. มีเครือข่ายการท างานในภารกิจส่งเสรมิการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นทีท่ัว่ประเทศ (อ าเภอ/ต าบล) 
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 พัฒนาการบรหิารจัดการใน สสวท. ด้วยหลักธรรมาภิบาลองค์กร (ITA) 
ยุทธศาสตร์ 4.4 ลดภาระงบประมาณในอนาคต และมีแผนหารายได้เพิ่ม 
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ภาคผนวก 
 

(ก) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA)  
(ข) ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
(ค) แนวคิด Smart Office 
(ง) หลักธรรมาภิบาลในองค์กร      
(จ) “4I’s” ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
(ฉ) แนวโน้มเทคโนโลยีทางการศึกษายุค 4.0  
(ช) ศักยภาพคนไทยเพ่ืออนาคตประเทศไทย     
(ญ) นวัตกรรมน าสู่อนาคตประเทศไทย 
(ฐ) การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset)      
(ฎ) ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship)            
(ณ) การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0      
(ด) Digital Skills ที่คนไทยควรมี เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0    
(ต) โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

  

https://goo.gl/U579QS
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รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(Thailand Quality Award - TQA) 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมาย 
แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 

 
เจตนารมณ์ของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 
1. เพื่อสนับสนุนการน าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน   
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก   
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
4. เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ  
 
ประโยชน์ต่อองค์กร  
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่น าเกณฑ์เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รับประโยชน์ในทุก
ขั้นตอน เร่ิมจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่า ระบบการบริหารจัดการของตนยังขาด
ตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
องค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อมและตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการ
ตรวจประเมินด์วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงาน
ป้อนกลับถึงระบบจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้
สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ ในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน 
 

ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความ 
เข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่ อวันที่ 5 
กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึง
ความส าคัญของรางวัลนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัล
คุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วม มือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและ
การบริการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
และผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแหง่ชาติ และ

ก 
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องค์กรที่ได้รับรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตนไปสู่ความส าเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอ่ืนๆ 
น าไปประยุกต์เพื่อให้ประสบผลส าาเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการด าเนินการไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้  

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และ
กระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ : รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 

วัตถุประสงค์ :  
1) สนับสนุนการน าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน  
2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก  
3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคัญกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรของไทย ให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าาเนินการที่น่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนและติดตามความส าเร็จของโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญในการช่วยให้รางวัลนี้เป็นที่
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนจวบจนทุกวันนี้  

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การก าากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมารับรองการด าเนินงาน ท าหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการ
เพิ่มผลผลิตของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจในการน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปใช้ให้เป็นประโยชน์อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและของ
ประเทศ 

- ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (OTQA) เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีผู้อ านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นผู้รับมอบอ านาจ น านโยบายไปบริหาร
จัดการส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้กระบวนการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของประเทศ 
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องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติมีบทบาทในการแบ่งปนัประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความส าเรจ็
ขององค์กรและกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอ่ืนๆ ได้เรียนรู้และน าาไปประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม กลไกส าคัญในการแบ่งปันประสบการณ์ คือ งานสัมมนาผู้รับรางวัล (Winner Conference) และการ
สัมมนากรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Winner Best Practices) ซึ่งส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดเป็นประจ าทุกปี 
โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จทั้งหลาย 
และน าเอาไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ทุกรายได้แสดงความมุ่งมั่น ในบทบาทของการเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้วย
การน าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับการด าาเนินการสู่ความเป็นเลิศของตนอย่างเปิดเผยจริงใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานับ
พันคนทุกปี เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรจ านวนมากได้ริเริ่มน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถขององค์กร และน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ข้อก าาหนดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
แบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ    

1. การน าองค์กร  2.   การวางแผนเชิงกลยุทธ์  3.   การมุ่งเน้นลูกค้า   
4. การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  5.   การมุ่งเน้นบุคลากร   
6. การจัดการกระบวนการ    7.   ผลลัพธ์ 
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เจตจ านงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ก็คือ การช่วยพัฒนาองค์กร ไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ในธุรกิจ
ใด และตอบค าถามที่ท้าทาย 3 ข้อ ดังนี้ (1) องค์กรด าเนินการได้ดีอย่างที่ควรเป็นหรือไม่ (2) องค์กรรู้ได้อย่างไร 
(3) องคก์รควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร  

จากการท้าทายตนเองด้วยการตอบค าถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ องค์กรจะได้ส ารวจตนเองว่า ได้ส าเร็จในสิ่งที่ส าคัญต่อองค์กรแล้วหรือไม่ ซึ่งค าถามของเกณฑ์ครอบคลุม 
7 ด้านที่ส าคัญในการจัดการและการด าเนินการขององค์กร  

 

ภาพเชื่อมโยงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ทั้ง 7 หมวด 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพื้นฐานมาจาก ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าหรบัการบูรณาการผลการด าเนินการที่ส าคัญและข้อก าหนดการ ปฏิบัติการภายใต้กรอบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งจะ
สร้างพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติข้อมูลป้อนกลับ และความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 
ประการ คือ  • มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective) • การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน (Visionary 
leadership) • ความเป็นเลิศที่มุ่ งเน้นลูกค่า (Customer-focused excellence) • การให้ความส าคัญกับ
บุคลากร (Valuing people) • การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล้องตัว (Organizational learning and 
agility) • การมุ่งเน้นความส าเร็จ (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 เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562  
(TQA Criteria for Performance Excellence Framework 2018-2019) 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

 
ความเป็นมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2546- 2550 ) ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานของหน่วยงานราชการให้อยู่ใน
ระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่ากับ
เกณฑ์รางวัลของนานาชาติ (TQA) เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารการจัดการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารราชการเพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการท างานและผลสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ  
 จุดเริ่มต้นของการน าแนวคิดของ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” มาใช้นั้น กล่าวได้
ว่า อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยที่ ก.พ.ร. ได้ร่วมมือ
กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการจัดท าหลักเกณฑ์ และแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และได้น าแนวคิดดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบ การน าแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548  โดยมีวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของ PMQA  
 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
สู่ระดับมาตรฐานสากล  

- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ส่วนราชการที่น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ  ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับ

มาตรฐาน สากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารส่วนราชการ ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไป  

การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนราชการ  เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ น าไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน  
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์กร 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
      ท าให้เข้าใจถึงภาพรวมของส่วนราชการและสิ่งที่สว่นราชการนั้นเห็นวา่มีความส าคัญ 
      ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่อาจขาดหายไป  และท าให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลส าเร็จของ
กระบวนการ  และผลลัพธ์การด าเนินการ 
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      เป็นจุดเร่ิมต้นที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง  หากพบว่า  เร่ืองใดไมม่ีข้อมูล  
หรือมีข้อมูลแต่ไม่เพียงพอ หรือมีข้อมูลแต่ขัดแย้งกันให้ส่วนราชการจัดให้มี หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาข้อยุติ  
แล้วแต่กรณีก่อนด าเนินการประเมินตนเองต่อไป 
  ส่วนราชการต้องเขียนค าอธิบายและตอบค าถามเกี่ยวกับ 
     1. ลักษณะองค์กร 

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 

 2. ความท้าทายต่อองค์กร 
  ก.    สภาพการแข่งขัน 
  ข.    ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
  ค.    ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 
ส่วนที ่2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
             เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  จะประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่  
 •       หมวด 1            การน าองค์กร 
 •       หมวด 2            การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 
 •       หมวด 3            การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 •       หมวด 4            การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 •       หมวด 5            การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 •       หมวด 6            การจัดการกระบวนการ 
 •       หมวด 7            ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 
หมวด 1 การน าองค์กร ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
 1) การน าองค์กร และ 2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม   

 ในส่วนของการน าองค์กรจะเป็นการพิจารณาใน 3 เร่ือง คือ   
  (ก) การก าหนดทิศทางของส่วนราชการ  โดยให้ความส าคัญต่อการที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทศิทาง  ผลการด าเนนิการที่คาดหวัง และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บุคลากรขององค์การได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง   
  (ข) การก ากับดูแลตนเองที่ดี  โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารองค์การที่ยึดหลักความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ความรบัผิดชอบ ตลอดจนการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ  
  (ค) การทบทวนผลการด าเนนิการของส่วนราชการ โดยให้ความส าคัญต่อการที่องค์การจะต้อง
มีการทบทวนผลการด าเนนิการ ตลอดจนการน าผลมาปรับปรุงส่วนราชการ   

 ส าหรับในส่วนที่สองคือส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะเป็นการพิจารณาใน 3 เร่ืองคือ   
  (ก) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยให้ความส าคัญในการพิจารณาต่อการด าเนินการกรณี 
ที่การปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสังคม   
  (ข) การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการพิจารณาในเรื่องที่องค์การมีการ
ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการวัดและการตรวจติดตามการมีจริยธรรม และ  
  (ค) การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่ส าคัญ โดยให้ความส าคัญต่อการที่องค์การสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ  



 
 

103 
 

 กล่าวโดยสรุป ในหมวดที่ 1 นี้เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไร ในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว และความคาดหวังในผลการ
ด าเนินการ รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่า ส่วนราชการมีการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี และด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะและชุมชนอย่างไร 
 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  

  1) การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ 2) การน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ   

 โดยในส่วนของการจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์จะเป็นการพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ   
  (ก) กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการวางแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนการน าปัจจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบการวางแผน   
  (ข) เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดยพิจารณาในเร่ืองของการก าหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกรอบเวลาในการบรรลุผล ตลอดจนพิจารณาความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด   

 ส าหรับในส่วนของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะเป็นการพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ   
  (ก) การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าแผนไปปฏิบัติ โดยพิจารณาในเร่ืองของการจัดท าแผน
ปฎิบัติการ การน าแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และแผนหลัก
ด้านทรัพยากรบุคคล และ  
  (ข) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการ ตลอดจนเกณฑ์เปรียบเทียบที่ส าคัญต่างๆ   
 กล่าวโดยสรุป หมวด 2 จะเป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และ 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่เลือกไว้ ไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 
 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
  1) ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ  
  2) ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 ส าหรับในส่วนแรกก็เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยพิจารณาในเรื่องของการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ   การรับฟังและเรียนรู้เพื่อก าหนดความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 และส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาเก่ียวกับ  
   (ก) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ  กลไกหลักๆที่ผู้รับบริการติดต่อส่วนราชการ  ตลอดจนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  และ  
  (ข)การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   การวัดความพึงพอใจ ไม่ 
พึ งพอใจ   การใช้ข้อมูลมาปรับปรุ งการด า เนินการ   ตลอดจนการติดตามข้อมูลจากผู้ รับบริการ    
 กล่าวโดยสรุป หมวด 3 จะเป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการก าหนดความต้องการ  
ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  รวมถึงส่วนราชการมีการ
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ด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท า
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงในทางที่ดีหรือในทางบวก 
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  

1) การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของส่วนราชการ และ  
2) การจัดการสารสนเทศและความรู้   

 
 ส าหรับในส่วนแรกจะเป็นการพิจารณาในเร่ืองของ  
  (ก) การวัดผลการด าเนินการ  โดยพิจารณาในเรื่องของการเลือกการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศที่สอดคล้องและบูรณาการ  การเลือกและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  และ  
  (ข) การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ   โดยพิจารณาในเรื่องการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินการและแผนเชิงกลยุทธ์   ตลอดจนวิธีการสื่อผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ   

 และส าหรับในส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาในเร่ืองของ  
  (ก) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาในเรื่องของการท าให้ข้อมูลและ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน   การเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศ  ตลอดจนถึงการที่ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีความ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย  และ  
  (ข) การจัดการความรู้  โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการจัดการความรู้ขององค์การ  ตลอดจน
การท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ ถูกต้อง ทันการณ์ เชื่อถือได้ ปลอดภัย  แม่นย า และเป็นความลับ   
 กล่าวโดยสรุป หมวด 4 เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรับปรุงข้อมูลารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร 
 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ระบบบริหารงานบุคคล   
2) การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ และ  
3) ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร   

 
 ส าหรับในส่วนแรกจะเป็นการพิจารณาใน 3 เร่ือง คือ  
  (ก) การจัดระบบบริหารงาน บุคคล โดยพิจารณาในเรื่องของการจัดระบบและบริหารงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความคล่องตัว ตลอดจนการน าความคิดที่หลากหลายมาใช้ในระบบงาน    
  (ข) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องของการประเมินผล
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินการ ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน รางวัล และสิ่งจูงใจ
ต่างๆ   
  (ค) การจ้างงาน  และความก้าวหน้าในการงาน  โดยพิจารณาในเรื่องของการก าหนด
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น ตลอดจนการสรรหาว่าจ้างการสืบทอดต าแหน่ง  
   
 ส าหรับในส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ 
  (ก) การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องของการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม  ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะใหม่   
  (ข) การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน โดยพิจารณาในเรื่องของวิธีการจูง
ใจให้พนักงานพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่   
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 และส าหรับในส่วนที่สามจะเป็นการพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ  
  (ก) สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงสุขอนามัย ป้องกันภัย    
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
  (ข) การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร โดยพิจารณาในเรื่องการก าหนด
ปัจจัยที่ส าคัญต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจตลอดจนการบริการสวัสดิการและนโยบายสนับสนุน
พนักงาน  
 กล่าวโดยสรุป หมวด 5 เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานบุคคลและระบบการเรียนรู ของ
บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันกับเป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ 
การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะ
น าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ 
 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
 1) กระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยพิจารณาในเรื่องการก าหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า   
การจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการสร้างคุณค่า  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองข้อก าหนดที่
ส าคัญ   การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ  
ทดสอบและตรวจประเมิน และ  
 2) กระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาในเรื่องการก าหนดกระบวนการสนับสนุน   การจัดท า
ข้อก าหนดของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองข้อก าหนดที่ส าคัญ การควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมิน  
 กล่าวโดยสรุป หมวด 6-เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ  
การให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และส่วน
ราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ  
 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  ประกอบไปด้วยผลลัพธ์ 4 ส่วน คือ  
 1) มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลการบรรลุความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนผลด้านการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันในการ
ให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน  
 2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาในเรื่องผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลตัวชี้วัดที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า  และผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน และ 
 4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร  โดยพิจารณาในเรื่องผลด้านระบบบริหารงานบุคคล  ผลด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร  ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร  ผลด้านการสร้าง
นวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้  ผลการเปิดเผยรายงานผลการใช้งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้  ผลด้านการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย  ผลด้านการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน  และผลด้านการเป็นองค์กรที่ดี (Organizational Citizenship) ในการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ   
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 กล่าวโดยสรุป หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการใน
มิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการโดย
เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
 
 ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายแล้ว  กล่าวว่าเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ถ้าวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่
เป็นผลลัพธ์นั่นเอง   
 โดยที่ส่วนที่เป็นกระบวนการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มแรก  ได้แก่ กลุ่มการน าองค์กร (ประกอบด้วยหมวด 1 การน าองค์กร  หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)   
  กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการ (ประกอบด้วยหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ)  
  กลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มพื้นฐานของระบบ (ประกอบด้วยหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ 
การจัดการความรู้)   
 ส าหรับในส่วนที่เป็นผลลัพธ์นั้นได้แก่ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ซึ่งก็คือ การแบ่งการตรวจ
ประเมินออกเป็น 4 มิติ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการนั่นเอง 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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ส านักงานสีเขียว (Green office)  
 

ส านักงาน (Office) หมายถึงสถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงา นราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการรวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ภายในที่มีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับส านักงาน ได้แก่พื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ประกอบอาหารห้องน้ า ลานจอดรถพื้นที่รองรับของเสียระบบ
บ าบัดของเสีย 

การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยน าไปผ่านกระบวนการแปร
สภาพเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วน ากลับมาใช้ได้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 

การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ
กลับมาใช้ใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) หมายถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการ
ผลิตการเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงาน
จากน้ าและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดจนกระทั่งเสร็จสมบรูณ์ เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รอการบรรจุลง
ในหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับเตรียมการขนส่ง และจัดจ าหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์นั้นอย่างถูกวิธี 

ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึงส านักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงานที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีแนวทางในการจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า  

หลักเกณฑ์ หมายถึง ข้อก าหนดที่ส านักงานจะต้องมีหรือต้องปฏิบัติ 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการน าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หมายถึงการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่
เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นรวมถึงกา
ปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น 

ส านักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดท าเกณฑ์ส านักงานสีเขียวขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้
ส านักงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากล 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์และแนวทางการประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 
2. เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช ้
3. เพื่อตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและ

หน่วยงานท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office)  

 ประโยชน์โดยตรง คือ ลดค่าใชจ้่ายในส านักงานจากการลดคา่ไฟฟ้าปริมาณการใช้กระดาษ 
และ อื่นๆ  

 ลดมลภาวะทางอากาศและน้ า ลดการตัดต้นไม้ 
 การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีส่วนท าให้บุคลากรมีความ

ภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการท างาน 
 ภาพพจน์ทีด่ีต่อองค์กร ปัจจุบันการใช้คุณธรรมหรือความดีเป็นแนวทางในการด าเนนิธุรกิจถือ

ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น และเปน็แนวโน้มของโลกทีผู่้ประกอบการทัง้หลายควรจะยึดถือ และปฏิบัติ 
เนื่องจากหากทุกองค์กรใช้แนวทางนี้ในการด าเนนิธุรกิจสิ่งที่ไดก้ลับมา คือ ความเจริญ และ
ภาพพจน์ทที่ดีขององค์กร 

 สร้างรายได้และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนโครงการส านักงานสีเขียว ไม่เพียงแต่จะท าให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ เพราะมีส่วนร่วมเท่านัน้แต่องค์กรยังสามารถสร้างรายได้จากการ
ที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม จึงสง่ผลให้
องค์กรมีก าไรมากขึ้น 

 ผลประโยชน์ของผู้บริโภคทีจ่ะได้รับจากราคาสินคา้ที่ถูกลงและมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การตรวจสอบส านักงานที่จะได้รับเป็นส านกังานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อแบ่งระดับของ

ส านักงานออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งส านักงานจะต้องประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในส านักงาน ตามคู่มือติดตาม
ตรวจสอบที่ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในส านักงาน 
ส านักงานที่ผ่านการตรวจเกณฑ์ขั้นต่ า จากคณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวแล้ว กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะให้คะแนนการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดระดับของ
ส านักงานต่อไป ทั้งนี้การให้คะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่การปฏิบัติด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรู้ ความ
เข้าใจของพนักงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการค านวณ และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
ส านักงาน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

1 คะแนน หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติส านักงานสีเขียว (Green Office) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานและเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานส านักงานสีเขียว (Green Office) มี
ความสมบูรณ์ 

0.5 คะแนน หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานส านักงานสีเขียว 
(Green Office) มีการปฏิบัติเป็นบางส่วนและไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร 

0 คะแนน หมายถึง สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ไม่ได้รับการปฏิบัติการ  

 
https://deqpgreenoffice.wordpress.com/2016/07/13/คู่มือส านักงานสีเขียว-green-off/ 
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แนวคิด Smart Office 
จุดเริ่มต้นของ Smart Office 
แนวคิด Smart Office เป็นหลักการการจัดการซึ่งช่วยให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ภายในออฟฟิศของ

คุณให้มากข้ึน เสมือนการสร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนกั แค่จับเอาความรู้ที่มีอยู่
แล้วภายในออฟฟิศของคุณเองมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างมีระบบ แล้วคุณจะค้นพบกับศักยภาพของพนักงานที่
เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ 

การจัดการความรู้ภายในองค์กรจะเร่ิมต้นจากตัวพนักงานเอง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทักษะความรู้หรือความ
ช านาญเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใน เรียกว่า “Tactic Knowledge” ซึ่งจะปรากฏ
ออกมาเมื่อพนักงานเริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น และระหว่างปฏิบัติงานก็จะท าให้เกิดความรู้อีกอย่างหนึ่ง นั่น
คือความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานแต่ละคนมีความรู้ติดตัวมาก
ขึ้น และน ามาประยุกต์รวมกันเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งเรียกว่า “Explicit Knowledge” ซึ่งจะกลายเป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาต่อไป เมื่อมีการจัดการให้อยู่รูปแบบเอกสารที่สามารถเผยแพร่ต่อไปได้ หลักการของ Mobile office จะ
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรียกว่า “Tactic Knowledge” และพัฒนาไปสู่ “Explicit Knowledge” ใน
ที่สุด 
  

ออฟฟิศที่เคลื่อนไหวเท่ากับความรู้ที่มากขึ้น 
รูปแบบของ Smart Office จะให้ความส าคัญกับการปรับภูมิทัศน์ของออฟฟิศให้เอ้ืออ านวยต่อการ

แลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานมากขึ้น ปฏิวัติภาพออฟฟิศในแบบเดิมๆ ที่เราเห็นกันจนชินตาอย่างโต๊ะท างานที่
อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นบล็อกๆ หรือห้องท างานของผู้บริหารที่กั้นอย่างมิดชิดเหมือนอยู่คนละโลกกับพนักงานทั่วไป 

ออฟฟิศที่ปรับเปลี่ยนตามหลักการ Smart Office จะเป็นภาพของโต๊ะท างานที่ไม่มีผนังกั้น และ
พนักงานจะนั่งท างานกันเป็นกลุ่มๆ อาจจะจัดโต๊ะท างานติดกันในลักษณะล้อมวงเข้าหากัน 4-5 โต๊ะ เพื่อให้
พนักงานสามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้ในขณะที่ปฏิบัติงาน บนโต๊ะท างานก็จะมีเพียงโทรศัพท์มือถือ และ
โน้ตบุ๊คส าหรับแต่ละคนเท่านั้น ไม่มีเอกสารส่วนตัวหรือของใช้ส่วนตัวใดๆ เพื่อป้องกันการสร้างอาณาเขตและปิด
กั้นตัวเองออกจากส่วนรวม และห้องท างานของผู้บริหารก็จะไม่เป็นลักษณะกั้นทึบอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นกั้น
ด้วยกระจกใสที่สามารถมองเห็นส่วนของพนักงานได้ ซึ่งข้อดีของการท าเช่นนี้ก็คือ จะท าให้บรรยากาศของ
ออฟฟิศเปลี่ยนไป เป็นมิตรมากข้ึน และเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากข้ึนด้วย 
  

5 กฎส าคัญสู่ Smart Office 
1. ห้องท างานเปิดโล่ง 
2. โต๊ะท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 4-5 คน 
3. เอกสารต้องถูกจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Server) ทีส่ามารถเปิด

ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ดังนั้นโต๊ะท างานของพนักงานแตล่ะคนจึงไมจ่ าเป็นต้องมีเอกสารส่วนตัวมากนัก 
4. มีตู้ล็อกเกอร์ส าหรับเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงาน 
5. ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีของการท างานด้วยต้นไม้ประดับ 

  
4 โซนแจ๋ว ส่งเสริมการท างาน 

  ออฟฟิศในลักษณะของ Smart Office นี้นอกจากจะต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดวางที่นั่งท างานซึ่ง
เป็นหัวใจหลักแล้ว ยังจะต้องมีการจัดวางพื้นที่ภายในออฟฟิศออกเป็น 4 โซนส าคัญด้วย เร่ิมจาก 

1 . Base Zone ซึ่ง เป็นส่วนของโต๊ะท างานของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ค 



 
 

112 
 

2. Creative Zone คือส่วนของการระดมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการท างานของ
กลุ่ม เล็กๆ ซึ่งแม้จะเป็นงานที่ต้องระดมความคิด แต่จะหลีกเลี่ยงการกั้นผนังห้องโดยการใช้ไม้ประดับเป็นตัวกั้น 
โซนแทน เพื่อท าให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย ประกอบกับโซนนี้ควรจะจัดให้อยู่ติดริมหน้าต่าง เพื่อส่งเสริม  
บรรยากาศของการสร้างสรรค์อีกทางหนึ่ง และอาจจัดให้มีจอพลาสมาขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์  
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่ ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานในการระดมความคิด 
สร้างสรรค์ร่วมกันอีกทางหนึ่ง 

3. Concentrate Zone เป็นโซนที่จัดไว้เพื่องานที่ต้องใช้ความคิดและสมาธิสูง เช่นการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดให้มีโต๊ะท างานส่วนบุคคลเล็กๆ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอาจจะต้องกั้นด้วยผนั ง 
เพื่อสร้างสมาธิให้กับผู้ท างาน แต่จะเลือกใช้เป็นผนังแบบเคลื่อนย้ายได้ และไม่สูงมากนัก เพื่อไม่ให้  
เกิดความแปลกแยก 

4. Refresh Zone เป็นโซนส าหรับพักผ่อนของพนักงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท าความ
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมากข้ึน โดยอาจจัดให้มีตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม มุมหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

  
เริ่มจากโฮมเพจส่วนตัว สู่ขุมก าลังทางปัญญา 
การก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีโฮมเพจเว็บไซต์เป็นของตัวเองนี้ ก็เพื่อท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนการ

เรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม คือมีการบันทึกเกิดขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ไม่ว่า
พนักงานผู้นั้นจะยังท างานให้บริษัทหรือไม่ แต่ความรู้ที่เขาได้ถ่ายทอดไว้ยังคงอยู่และสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานในรุ่นต่อไปได้ โดยส่วนประกอบของเว็บไซต์ของพนักงานแต่ละคนนั้น แบ่งเป็น 4 เมนูได้แก ่

1. My home เป็นเมนูส าหรับการแนะน าตัวเองของพนักงาน โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ 
การติดต่อ ซึ่งอาจจะออกแบบเป็นภาพ เสียง หรือความข้อความรวมกันแบบมัลติมีเดียก็ได้ ขึ้นอยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคน 

2. My study เป็นเมนูส าหรับสรุปรายงานผลการท างานของตัวเองส าหรับพนังงาน เช่น รายงานผลการ
ท าโปรเจค หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในระหว่างการท างาน และเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากการ  
ท างานเพิ่มเติมในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้พนักงานคนอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษาและน าไปปรับใช้ให้  
เป็นประโยชน์กับงานของตัวเองได้ 

3. Second house เป็นเมนูที่จะเล่าถึงประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาทั้งหมดโดยสรุป และน าเสนอ
ความสามารถความเชี่ยวชาญของตัวเอง 

4. Resort home เป็นเมนูส าหรับเล่าถึงงานอดิเรกและชีวิตส่วนตัว เสมือนเป็นบล็อก (blog) ส่วนตัว
ของพนักงาน ซึ่งเมนูนี้จะน าไปสู่การท าความรู้จักกันของพนักงานในบริษัทเป็นการส่วนตัวได้มากข้ึน 
  

ท าไมต้อง Smart Office 
ข้อดีของการจัดการออฟฟิศโดยหลัก Smart Office มีอยู่มากมาย อย่างแรกคือท าให้เกิดพื้นที่ว่าง

ภายในออฟฟิศมากขึ้น และเกิดความโล่งโปร่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการท างาน ลดความเป็น
ทางการในออฟฟิศลง ถัดมาคือส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมากข้ึน รวมถึงลด
ช่องว่างระหว่างพนักงานด้วยกัน ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมได้มากขึ้น เนื่องจากพนักงานได้มีโอกาสท าความ
รู้จักกันมาก และที่ส าคัญคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้กระดาษ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บโดย
ระบบดิจิตอลที่สามารถเรียกใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในออฟฟิศ 

Smart Office เป็นแนวคิดใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ออฟฟิศ และไม่ใช่วิธีการที่ซับซ้อนหรือ
ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด เพียงแค่จัดพื้นที่เสียใหม่ ใส่ใจกับพนักงานของคุณอีกนิด แค่นี้ ก็ท าให้
ออฟฟิศน่าอยู่มากข้ึนแล้ว 

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” เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงส านักงาน ภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อสร้างบรรยากาศที่
ท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี
วิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรมาบรรยาย คือ “วุฒิพงศ์ บุญนายวา” ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ “ดุจดาว ดวงเด่น” วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ “วุฒิพงศ์” กล่าวในตอนต้นว่า ปัจจุบัน Back Office มีส่วนส าคัญขององค์กร เพราะนอกจากจะ
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ ๆ เช่น ทิศทาง แนวโน้ม กลยุทธ์ แผนงาน และผลการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร 
เพียงแต่ที่ผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่อาจมุ่งเน้นพัฒนา Core Business เป็นหลัก จนท าให้ขาดการให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพของทีมงาน Back Office น้อยลง 

“เพราะองค์กรจะพึ่งความสามารถของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องท าให้ทุกคนเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ด้วยการช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน สร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือให้พนักงานกระตือรือร้น จนท าให้
ส านักงานสมาร์ตขึ้น ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการท างานให้สั้นกระชับที่สุด เพื่อเพิ่มประสทธิภาพการท างาน
สูงสุด จนลูกค้าเกิดความพึงพอใจ” 

“เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้แต่ละองค์กรต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน
องค์กรมากขึ้น ซึ่งทางสถาบันเพิ่มฯเล็งเห็นว่า การที่องค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาเป็น SMART Office ได้นั้น จะ
ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ เราจึงจะท าโปรเจ็กต์น าร่ององค์กร SMART Office ขึ้นภายใน
ปีนี้ โดยก าลังเปิดรับสมัครบริษัทที่สนใจจะเป็นต้นแบบ SMART Office เพื่อเพิ่มผลิตภาพประมาณ 5 องค์กร” 

นอกจากนั้น “วุฒิพงศ์” ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า SMART Office เป็นแนวทางการพัฒนา Productivity 
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มุมมองหลักส าคัญ คือ 
  1. Flow – การไหลเวียนของงาน และการไหลเวียนของข้อมูล ซึ่ง SMART Office ควรจะมีกระบวนการ
ท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด แต่ความท้าทายคือบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการมอบอ านาจจากผู้บริหาร 

2 . Working Environment – สภาพแวดล้อมในการท า งาน  คื อท าอย่ า ง ไร เราถึ งจะสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน เช่น แผนกที่เกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อท างานสะดวกขึ้น 
จนท าให้เกิดการไหลเวียนการท างานที่ดี นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องแสง เสียง ความสะอาดในส านักงาน การให้
ความส าคัญกับเรือ่งกรีน และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

3. Information – ท าอย่างไรถึงจะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 
ทั้งนี้ ค าว่า Information ยังรวมถึงความรู้ที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานด้วย 

4. Culture – สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน  
 
ถึงตรงนี้ “ดุจดาว” จึงกล่าวเสริมว่า SMART Office เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูล (Document 

Management) ที่อยู่ในกระบวนการท างาน เป็นเรื่องที่หน่วยงาน Back Office ต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็น
การสนับสนุนให้กระบวนการต่าง ๆ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

“เราคาดหวังว่าองค์กรจะสามารถวิเคราะห์แต่ละกระบวนการท างานว่าเอกสาร หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ 
จ าเป็นหรือไม่ ต้องคัดเลือกว่าอะไรคือข้อมูลส าคัญของกระบวนการท างานนั้น ๆ และเมื่อไหร่จึงน ามาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง อัพเดต และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้” 
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“เพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณเอกสารในส านักงาน ด้วยการน าระบบ Paperless มาใช้ 
คือการลดเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษมาเป็น Soft File โดยให้เหลือเฉพาะที่จ าเป็นจริง ๆ ทั้งยังต้องหาที่เก็บ
เอกสารให้เหมาะสม รวมถึงการบริหาร Flow เอกสารให้สามารถค้นหาได้ง่าย” 

“ดุจดาว” กล่าวต่อว่า สิ่งส าคัญที่จะท าให้ SMART Office เกิดความยั่งยืน คือพนักงานต้องเห็น
ความส าคัญ และมีส่วนร่วม ขณะที่ผู้บริหารก็ต้องมีความมุ่งมั่น และอยากท าจริงจัง เพราะ SMART Office จะ
สร้างให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 

1. Process Efficiency – ประสิทธิผลของขั้นตอนการท างานที่สั้น กระชบั ใช้เวลาท างานน้อยลง แต่
เสร็จสมบูรณ ์อันจะท าให้เกิด Productivity เพิ่มสูงขึ้น 

2. Quick Response – สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน/ภายนอกได้อยา่งทันเวลาที่
ต้องการ 

3. Good Workplace – มีสภาพแวดล้อมที่ท าให้ทุกคนมีความสุขกับการท างานเป็นระบบ ด้วย
แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ 

4. Smart People – คนมีจิตส านึกแบบ SMART Office และท าจนเป็นวฒันธรรมในทุกระดบั 
5. Employee Satisfaction – พนักงานรู้สึกพอใจกับลักษณะงาน 
6. Profitable Company – เวลาในการท างานน้อยลง แต่มปีระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

ถ้าท าเช่นนี้ได้ จะเป็นแนวทางการปรับปรุงส านักงานภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
ท าให้คนมีความสุขกับการท างาน และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
 

ที่มา : thaitrainingzone.com 
http://www.incrystalbiz.com/life/smart-office 
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หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
ความหมายของธรรมาภิบาล 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
ให้ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไว้ว่า หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง ส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้นิยามความหมายของค าว่า “ธรรมรัฐ” หรือ “ธรรมาภิ
บาล” ไว้หลายประการ ดังนี้ 

1. ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชน 
โดยทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

2. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐ ทั้งทางการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่งมี
ประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส รับผิดชอบ 

3. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดีหรือการปกครอง หรือการบริหารที่เป็นธรรม โดย
มีองค์ประกอบ 3 ประการ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความมีประสิทธิภาพ 

 
นพ.ประเวศ วะสี ให้ค านิยามของค าว่า “ธรรมรัฐ” ไว้ว่า หมายถึง รัฐที่มีความถูกต้องเป็นธรรมซึ่ง

หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เร่ืองใหญ่ๆ คือ 
1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูกตรวจสอบได้ 
2. ภาคธุรกิจที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ 
3. สังคมที่เข้มแข็งความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความ

ถูกต้องได้ 
 
ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง 

ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบนัอย่างแพร่หลาย เพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อม
ได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและ
ประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง จริยธรรมของการบริหารภาครัฐเมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2548 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ว่า
การบริหารต้องพูดถึงผู้บริหารเพราะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน จริยธรรม

ง 
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ของการบริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกที่จะน าสิ่งที่ดีไปใช้และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป สิ่งเหล่านี้ 
คือ 1.  ความซื่อสัตย์ 2.  กฎหมาย 3.  ความเป็นธรรม 4.  ประสิทธิภาพ 5.  ความโปร่งใส 6.  ความมั่นคงของรัฐ 
และ 7.  ค่านิยมของคนไทย 
  

ลักษณะของธรรมาภิบาล 

ลักษณะเงื่อนไขของหลักธรรมาภิบาล มีหลักส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

    1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาส
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน(Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชานโดยชอบธรรม 

2. หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารที่มีความสุจริต
และโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ กติกา และการด าเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เก่ียวข้องทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ 

3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที่
มีต่อสาธารณชน โดยมีการจัดองค์กรหรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการด าเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้ มีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง 

4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของรัฐบาล
หรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยส่วนรวมไม่ว่าจะโดยแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้ง 

5. หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบของ
กฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัด ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ 

6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้
ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการด าเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ 
และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (ด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ) 
  

  เป้าหมายของธรรมาภิบาล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 25550 ได้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันเรียก

เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “good governance” โดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ 3ประการ ประกอบด้วย 
ประการแรก การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่

ประชาชนต้องการ มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและในกระบวนการท างาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้งการประหยัด มีประสิทธิภาพต่อผลงานนั้นแทนการ
เน้นท าให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและวิธีการเพียงอย่างเดียว 

ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานของภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าที่หลักของภาครัฐซึ่ง
ได้แก่ การก าหนดนโยบายที่มองการณ์ไกลการมีบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคเป็นธรรมและองค์การ
บริหารอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินการ 
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ประการที่สาม การบริหารแบบพหุภาคีได้แก่ การบริหารที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติงานโดยไม่ผูกขาดหรือรวมศูนย์อ านาจ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
ขอบเขตเป้าหมายของค าว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่า ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
  1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ 

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี พ.ศ.  2542 

ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้อง
ค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้
บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมาย
ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิง
สงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราช
กระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง 
ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของ
ตนเอง 

6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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แนวทางปฏิบัติตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
ธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างชัดเจน เพราะหลักทั้ง 6 ประการ สามารถน ามาแปรเป็นวิธี

ปฏิบัติส าหรับองค์กร เพราะเมื่อองค์กรมีการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน พนักงานก็มีความสุขมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนรักและทุ่มเทในการท างาน และพร้อมมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของบริษัท 
ดังนั้น การน าธรรมภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จของ
องค์กรทุกประเภททุกระดับ 

1. การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทุกระดับจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างความเข้มแข็งให้ประชาคม
และเพิ่มการมีส่วนร่วม 

2. เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เอาผลประโยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าคน
รวยหรือคนจนในเร่ืองการมีงานท า การมีรายได้ การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรือแก้ปัญหาถึงแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงก็ยังช่วยลด หรือ
บรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาที่ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีก อีกทั้งท าให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้าน 
ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง 

4. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริมให้คนมีความซื่อสัตย์สุจิต 
5. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตยจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และมีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
6. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ 
7. ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค

ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ 

 
ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ

หน่วยงานต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น หมายถึง ทุ กภาคในสังคม ได้แก่ 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป 
2. ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใจมีจิตส านึก เห็นความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการด าเนินการในเร่ืองนี้ 

3. หลักการและวิธีการใช้อ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
ในสังคมใดๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อ านาจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อ านาจและผู้ถูกใช้อ านาจหากทั้งสอง
ผ่ายพอใจในวิธีการบริหารกินการบ้านเมืองและสังคม ย่อมหมายความว่า สังคมนั้นมีการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

4. ด าเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ องค์ประกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และ
สังคมที่ดีมี 4 ประการ คือ 

•       ความเชื่อของผู้มีอ านาจว่าอ านาจสามารถแบ่งปันได้ 
•       กลไกการแบ่งปันอ านาจ 
•       กลไกการคานอ านาจ 
•       ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจและการคานอ านาจ 
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ประโยชน์ของธรรมาภิบาล 
ประโยชน์ของธรรมาภิบาล แยกออกตามลักษณะองค์กรได้ 2 ประเภท คือ 
1. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐ หลักธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการ  เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าให้
พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน และยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกใน
อนาคต หลักธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อภาครัฐ 

2. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน และยังช่วย
สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าบังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดี
โดยรวมกับการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต โดยสิ่งที่ส่งผลต่อกิจการธุรกิจ SMEs ไทยจาก
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจการ 
 
 
ที่มา: สมบูรณ์ ศิริประชัย (2552). ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : นยัต่อประเทศไทย. รัฐสาสตร์สาร, 

29(3). 1-112. 

www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/seminar/186/56.doc 
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“4I’s” ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational   leadership) 
  

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2551) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่
คาดหวัง ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ  หรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four  I’s) คือ 

(1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence หรือ Charisma  Leadership : II
หรือ CL)  หมายถึง  การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง  หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม  ผู้น าจะเป็นที่ยก
ย่อง เคารพนับถือ  ศรัทธา  ไว้วางใจ  และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน  ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา   สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะ
นี้  คือ  ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม  ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่
อารมณ์  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต  ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง    ผู้น าจะ
เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง  ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน  แต่จะประพฤติตน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด  ความมี
สมรรถภาพ  ความตั้งใจ  การเชื่อมั่นในตนเอง  ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  ความเชื่อและค่านิยมของเขา  ผู้น า
จะเสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี  และความมั่นใจของผู้ตาม  และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกัน
กับผู้น า  โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน  ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน  เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความ
มั่นใจในตนเอง  ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 

(2)  การสร้างแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation : IM)  หมายถึง  การที่ผู้น าจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม  โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน  การให้ความหมายและท้าทายในเรื่อง
งานของผู้ตาม  ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team  spirit) ให้มีชีวิตชีวา  มีการแสดงออกซึ่งความ
กระตือรือร้น  โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของ
อนาคต  ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน  ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้  ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ   ผู้น า
จะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และบ่อยครั้งพบว่า  การสร้างแรงบันดาลใจ
นี้  เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา  ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรค
ของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

(3)  การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation : IS)  หมายถึง  การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้
ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน  เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม  เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์  โดยผู้น ามีการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการตั้งสมมุติฐาน  การเปลี่ยนกรอบ (Reframing)  การ
มองปัญหา  และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ  มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา  มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใหม่ๆ  ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล  และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม  แม้ว่ามัน
จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า  ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข  แม้บางปัญหาจะมี

จ 

https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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อุปสรรคมากมาย  ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้  จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน  ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง  ความเชื่อและ
ประเพณี  การกระตุ้นทางปัญญา  เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะ
ตระหนัก เข้าใจ  และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   (Individualized  Consideration : IC)  ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความส าคัญ  ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach)  และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน  เพื่อการ
พัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล  เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่
ละคน  ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น  นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดย
การให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ  การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า  บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่า  บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า  บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า  ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสอง
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)  มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต   ผู้น าจะมีการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)  ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้ตาม  เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่ ง ใหม่ๆที่ท้าทาย
ความสามารถ  ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า  การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่
รับผิดชอบอยู่หหรือไม่  โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
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ทักษะของภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.o ที่จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ได้แก่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building) การแก้ปัญหา 
(Problem Solving) การวางแผน (Planning Project) การก ากับการ ปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) 
และการสื่อสารที่ดี (Communication and Climate set) การสร้างสัมพันธ์ (Relationship Building up) และ
การสอนงาน (Coaching) การสร้างสังคม (Social) และการติดสินใจ (Decision Making) การกระตุ้นจูงใจ 
(Motivational) การคิดเชิงสะท้อน (Reflective Thinking) และการจัดการตนเอง (Self - Management) การ
ใช้เทคโนโลยี (Technological) การเรียนการสอน (Pedagogical) รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ตลอดจน การบริหารที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ (Administration and 
Flexibly Adapted to the Situation) มีแนวทาง ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) การวางแผนที่ดีด้วยแผนกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย โดย
การวางแผนนั้นต้องมีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับปรุงยืดหยุ่น
ให้สอดรับกับนโยบายให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์ 

2. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งใดจะต้องมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน
ทั้งสายงานจัดบุคคลากรตามสายบังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่ของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบงาน และมีทีมงานใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

3. การบังคับบัญชา (Commanding) มีการตัดสินใจสั่งการที่เป็นกัลยาณมิตร การสั่งการเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบังคับบัญชาดูแลตรวจสอบและติดตาม 

4. การประสานงาน (Coordinating) ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ดังนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อประสานงานต่างๆ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

5. การควบคุม (Controlling) จ าเป็นต้องมีการควบคุม ดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้การ
จัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม  5 ประการ คือ (1) การมีอิทธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ ( Idealized Influence) เป็นระดับพฤติกรรมการท างานที่ผู้น าแสดงให้เห็นและเป็น
กระบวนการท าให้ผู้ร่วมงานยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ ไว้วางใจในความสามารถ มีความเสี ยสละเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร มีเป้าหมายชัดเจนและมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค์ การมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดไปยัง
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถ มุ่งมั่น ตระหนักและทุ่มเท มีความสามารถในการจัดการ หรือควบคุมตนเอง เห็น
คุณค่า มีคุณธรรมและจริยธรรม  (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) เป็นระดับพฤติกรรมที่
ผู้น าแสดงให้เห็นในการท างาน ที่เป็นกระบวนการท าให้ผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
การตั้งมาตรฐานในการท างานสูง มีการคิดเชิงบวกและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย (3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการท างานที่เป็นกระบวนการ
กระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการ หรือ แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การมองปัญหาเชิงระบบในแง่มุมต่างๆ การ
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นถึงการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อแบบสองทางและเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการและให้ค าแนะน า รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองและยึดหลักการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจ มีเทคนิคการ มอบหมายงาน ที่ดี (5) การสร้างทีมงาน (Teams) การมีความสามารถหรือพลังงาน
พิเศษของบุคคล การรวมกันของกลุ่มคนขึ้นมาอย่างเหมาะสมและท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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 ที่มีการน าเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค  3.0 เป็นยุค
อุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์
โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงน ามาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้น
ที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New 
Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการ
ปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการ
ผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี  โดยมีการดึง
สถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน
การเงิน ให้มากข้ึนที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3.5 ป ี
            ในการสร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ทีเ่ป็น Value-based 
Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เนน้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
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 

  

 

ฉ 

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/ 

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/rangsima_/education4-0/thailand40graph.jpg?attredirects=0
https://smind2538.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%20%20%E0%B9%25
https://smind2538.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%20%20%E0%B9%25
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การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพื่อสร้างนักปกครอง เป็นการศึกษาส าหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมีการ
จัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่อไป 
การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอก
ความรู้จากผู้สอน ถ้าผู้สอนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ถือว่าส าเร็จการศึกษา 

การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เพตุจากการจัดการศึกษาในยุค  1.0 นั้น ไม่
สามารถผลิตก าลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ท าให้ชนชั้นปกครองต้องแก้ปัญหาด้วยการ
จัดให้มีการศึกษาส าหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตก าลังคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการที่นับวันจะขยายขอบเขตงาน
เพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบ
โรงเรียน แต่ยังเป็นการเรียนแบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม 

  การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศก าลังพัฒนา ที่พึ่งพาอุตสาหกรรม
เบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนป้อนเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการท าซ้ าบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุให้เกิดความตกต่ าของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบัน
การผลิต โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

  การศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็น
การศึกษาเพื่อสังคม ที่คนที่ได้รับการศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และกว้างขวาง โดยที่ไม่ใช่
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ 
ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนที่สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หรือถ้า
จ าเป็นต้องมีก็ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก 

ลักษณะพิเศษ Education 4.0 

สืบเนื่องจาก การเข้าถึงเนื้อหาความรู้มีลักษณะเปิด Open Education Resource เข้าถึงได้ง่าย ยิ่งในยุค
สมาร์ตโฟน Mobile Education การเข้าถึงยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น การแสวงหาความรู้จึงท าได้เร็ว เด็ก และเยาวชนยุค
ใหม่ มีลักษณะเป็นชนพื้นเมืองดิจิทัล Digital native การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียน ที่ท่องบ่นเนื้อหา ตาม
แผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร หรือท าโจทย์ ท าข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่ 

การศึกษายุคใหม่ Next Generation Education ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคมตามสถานะการณ์ 

การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องน าเอาหลักการ เก่ียวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของ ชนพื้นเมืองดิจิทัล ที่มี
ชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย 

การจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่ อมโยงทางฟิสิ
คัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมาร์ตสมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ต้องรู้จักใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการ
แสวงหาเรียนรู้จากความรู้อันมหึมาบนคลาวด์ โดยการใช้เครื่องมือที่สมาร์ตสมัยใหม่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน  

การจัดการศึกษายุคใหม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงท าเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเรียนรู้ได้เร็ว  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 เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการมากข้ึน 

โมเดลการจัดการศึกษาจะเปลี่ยนไป เหมือนการฟังเพลง เมื่อก่อนต้องซื้อเทป ซีดี หรือผู้เรียนต้องจ่ายค่าเล่า
เรียน แต่การศึกษาแบบใหม่ การเข้าถึงบริการกิจกรรมการเรียนรู้บนไซเบอร์ จะเหมือนการฟังเพลงบนยูทูปโดยไม่ต้อง
จ่ายเงิน ซื้อเทปซีดี เพียงการเข้าถึง บนคลาวด์ ในโลกไซเบอร์ 

แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจ ากัดในทุกวงการ  เช่นเดียวกับวงการศึกษาที่น าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ การน าเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง
สิ่งนี้ได้ ครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น จึงต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ที่มี
ความพร้อมในระดับหนึ่ง ครูควรต้องพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
น าพาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข 

สามารถสรุปได้ว่า Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของคนสังคม   แต่
ในความเป็นจริงการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันแตกต่างกับจุดมุ่งหมายของ Education 4.0 อย่างสิ้นเชิง เช่น เราไม่
เคยสอนให้เด็กได้คิดเองท าเอง ส่วนใหญ่สอนให้เด็กท าโจทย์แบบเดิมๆ เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับ การ
เล่นเกม การแชท เล่นFacebook Line Instargram เป็นการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ค่อยสร้างสรรค์แต่เหรียญมักมีสองด้าน 
เราจะน าไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ มันเป็นความยากและความท้าทาย ของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนเด็กๆ ในยุคนี้ 
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้าคิดและ
กล้าที่จะท าผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอ
มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม Education 4.0 เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเพราะมีปัจจัยหลักเพียง 
แค่ 3 ปัจจัย คือ 

1. Internet  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ ดังนั้นทางสถาบันการศึกษาต้องสนับสนุนให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าถึงInternet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่านักเรียน นิสิต นักศึกษาจะ
ใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดีเลยไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในสถาบัน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ หลายๆท่านอาจคิดว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ไม่ใช่พรแสวงเรียนรู้
กันไม่ได้ เพราะคิดกันแบบนี้เราถึงไม่สามารถสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาได้ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปิดโอกาส ให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต ารา  

3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้ 
สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นประจ า มีการสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่มมากกว่า
งานเดี่ยว        
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          หากเราสามารถท าตามปัจจัยทั้ง 3 ข้อ ได้เป็นอย่างดี Education 4.0 ก็จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้
สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ท า สามารถต่อยอดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ มีเพื่อน
ฝูงมีคอนเนคชั่น ซึ่งทั้งหมดก็คือคุณสมบัติหลักๆ ของบุคลากรที่ตลาดแรงงานในยุค  Industry 4.0 ต้องการ อาทิเช่น 
ช่วยกันปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในโรงเรียน จากระบบการท่องจ าและบรรยายโดยการที่ไม่แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง มาเป็นระบบที่สอนให้ผู้เรียนได้หัดคิด หัดท า สามารถที่จะโต้ตอบด้วยเหตุผลได้ แต่ก็ยังคงต้องมีกรอบให้เข้าใจ
ถึงการอยู่ร่วมในสังคมด้วย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมแข่งขันกับชาติอื่นๆ ได้ 

 

 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21   

ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  
        ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้า
เองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย   

ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก    ศิลปะ    คณิตศาสตร์     

การปกครองและหน้าที่พลเมือง    เศรษฐศาสตร์    วิทยาศาสตร์    ภูมิศาสตร์    ประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
          ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
          ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, 
Business and Entrepreneurial Literacy) 
          ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
          ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
          ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึนในปัจจบุัน ได้แก่ 
        ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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        การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
        การสื่อสารและการร่วมมอื 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏบิัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
        ความรู้ด้านสารสนเทศ 
        ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
        ความรู้ด้านเทคโนโลย ี

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวติและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตทีส่ าคัญดังต่อไปนี ้
    ความยืดหยุ่นและการปรับตวั 
    การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
    ทักษะสังคมและสังคมข้ามวฒันธรรม 
    การเป็นผู้สรา้งหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
    ภาวะผูน้ าและความรบัผิดชอบ (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: คิดอย่างสรา้งสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
                   - Collaboration Teamwork and Leadership: ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า 
                   - Communication Information and Media Literacy: ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทัน
สื่อ 
                   - Cross-cultural Understanding: ความเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม กระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม 
                   - Computing and ICT Literacy: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่ง
เยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วน 
คนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็
ตาม 
                   - Career and Learning Skills: ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู ้
                   - Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวนิัย 
 

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่:  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ
แห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่ อย่อว่า 
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เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ
ด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและ
การด าเนินชีวิต 

        กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก 
(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเยนการสอน การพัฒนาครู 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 

        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st 
Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-
Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 
(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 

 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/60454 
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ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย 
เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่ือง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560 
เผยแพร:่ 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 มีจิตส านึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพื่อน าไปสู่งานและรายดีที่สร้างความ
มั่นคงให้ชีวิต ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึก
ก าลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป” 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 
20 และสัดส่วนดังกล่าว จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง โดยวัยเด็กมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 30 
ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 14 และร้อยละ 56 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
สถาบันเบื้องต้นในการบ่มเพาะคนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นคนดี ได้มีการ เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
ส่งผลให้ลักษณะครอบครัวไทย “ตามแบบ
แผน” ที่เป็นครอบครัวสามรุ่นที่ประกอบด้วย
พ่อแม่ ปู่ย่าหรือตายาย และเด็กสองหรือสาม
คน  มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยระหว่างปี 
2533 – 2553 แม้ครอบครัวสามรุ่นจะยัง
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เท่า และเป็นครอบครัว
ประเภทหลัก แต่รูปแบบครอบครัวเดี่ยว/
ครัวเรือน คนเดียวก็มีสัดส่วนสูงขึ้นเช่นกัน 

โดยครอบครัวที่เป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เช่นเดียวกับลักษณะของการเป็นครัวเรือนคนเดียว
เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ขณะที่ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักกลับมีสัดส่วนลดลงประมาณ 
คร่ึงหนึ่งส่งผลให้ระบบเก้ือกูลในระดับครอบครัวอาจลดลงได้ 

ขณะเดียวกันยังมีการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชัน (Generation)1 คือ กลุ่มประชากรที่เกิดและเติบโต
ในแต่ละช่วงเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทัศนคติ และวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดย
ประชากรรุ่นใหม่เกิดมาท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีแนวความคิด และรูปแบบการใช้ชีวิต
ต่างไปจากรุ่นก่อน ซึ่งต้องการชุดนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงดู การเรียนรู้และการท างานในรูปแบบที่ต่างออกไป 
รวมถึงศักยภาพในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละเจเนอเร

ช 
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ชัน (Digital divide) อาจน าไปสู่โอกาสในการมีงานท าที่ดีที่ต่างกัน และส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าทางรายได้ขึ้นใน
อนาคต 

นอกจากนี้ ประชากรในทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาเชิง คุณภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัย
สูงอายุ อาทิ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กวัยเรียนมีระดับ IQ EQ ที่ ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน วัยแรงงานมี
ทักษะความรู้ความสามารถ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สูงวัยมีภาวะพึ่งพิงสูง นอกจาก
ปัจจัยในเชิงปัจเจกแล้ว สังคมไทยในภาพรวมยังมีปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(2558) และผลส ารวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม และนิด้าโพลในปี 2559 ระบุถึงการขาดจิตส านึกสาธารณะ 
การขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ลุ่มหลงบูชาวัตถุ การขาดการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นรากฐานที่น าไปสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการขาดความสามัคคีและความขัดแย้งในสังคม 
และปัญหาการฟุ้งเฟ้อเกินตัว 

ทั้งนี้ไม่เฉพาะแต่สถานการณ์ภายในที่ถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ตั้งไว้  ประเทศไทยยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนโลกจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อโลกทั้งในเชิง
กายภาพ การเคลื่อนย้ายคน และการเชื่อมด้านจิตใจ (Soft sides) เช่นในเร่ืองการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังเป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการสร้างงานที่จะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น งานหลายงานจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
และจะมีอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนในอนาคต ซึ่งหากสามารถพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้อย่างเหมาะสม 
ก็จะสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตได้ในหลายด้าน 

 

การปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยสู่อนาคต 

สถานการณ์และบริบทของโลกและประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์จ าเป็นต้องมี
การ ก าหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือชุดใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่
ก าลังจะเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีทั้งทักษะความรู้ (Skillset) ควบคู่กับความคิดและจิตใจ 
(Mindset) ที่จะสามารถร่วมเป็นก าลัง ส าคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกได้ต่อไป ซึ่งต้องการทั้งความรู้
และทักษะการคิด รวมถึงการมีจิตใจที่เป็นจิตสาธารณะ เห็นใจ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเพื่ อนมนุษย์และการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานสากลสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเกื้อกูล แบ่งปัน และ เป็นธรรม (Share Care & Fair) อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของประเทศข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีทุนเดิมในเรื่องศักยภาพทุนมนุษย์ที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
จ าเป็นต้องการนโยบายในลักษณะ “ปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมากพอ (Transform)” จากสิ่งที่ท าอยู่
เดิม เพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนของบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยน 2 ปัจจัยส าคัญ ที่ถือเป็นฐาน
รากของการพัฒนาประเทศและสังคม คือ  

1) การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Transformation of learning) เพื่อปรับและเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะที่สอดรับกับการด ารงชีวิต
ในศตวรรษทที่ 21   
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2) การเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of culture) เพื่อปลูกฝังค่านิยมพึงประสงค์ให้
คนไทยเป็นก าลังของการสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศและโลก โดยค่านิยมหลักที่จะผลักดันเป็นล าดับแรกในระยะ 
5 ปี คือ  การมีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นคุณค่าพื้นฐานที่จะน าไปสู่ค่านิยมพึงประสงค์อ่ืนอีกหลายประการ  

โดยที่การ Transform ดังกล่าวต้องค านึงถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด และต้นทุนของคนแต่ละกลุ่ม และ
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ในเร่ืองความเหลื่อมล้ าที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างฐานก าลังคน
ที่พร้อมจะร่วมเติบโตและร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเติม
เต็มบทบาทการด าเนินงานภาครัฐที่มีข้อจ ากัดทั้งเรื่องภาระงบประมาณและประสิทธิภาพการด าเนินการ ทั้งนี้ 
เป้าหมายในระยะยาวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จ าเป็นที่ต้องมีการถ่ายระดับมาสู่การขับเคลื่อนในแต่ละช่วง ซึ่งวาระ
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีจากนี้ ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มุ่งเน้นขับเคลื่อนใน 4 การสร้างส าคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) สร้างค่านิยมร่วมของคนใน
สังคมไทยให้มีจิตสาธารณะ 2) สร้าง Skillset ชุดใหม่ให้กับนักเรียนและแรงงาน โดยเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ในทุก
ช่วงวัย 3) สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีอย่างเสมอภาค 4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติม
เต็มบทบาทภาครัฐ 

วาระการขับเคลื่อนส าคัญในระยะ 5 ปี ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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 โดยพิจารณาการสร้างมาตรการเฉพาะส าหรับผู้ที่
พร้อมจะพัฒนาตนเอง แต่ขาดโอกาส  

(4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ โดยสนับสนุนเครื่องมือการสร้าง
ความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ โครงการ ประชารัฐ รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social 
Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐจ่ายผลตอบแทนจากระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยใช้ทุนด าเนิน
โครงการจากภาคเอกชน  ส่งเสริมภาคเอกชน ในการพัฒนาบริการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เสริมจุด
ขาดและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ด าเนินการ 

 
สรุป การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนไทยในระยะ 5 ปีจากนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านด้านนโยบายที่

ส าคัญ ซึ่งต้องการชุดเครื่องมือใหม่ในลักษณะการเปลี่ยนและปรับขนานใหญ่ (Transform) ของทั้งระบบการ
เรียนรู้และระบบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต ในการพัฒนาสมรรถนะและสร้างค่านิยมร่วมที่พึงประสงค์ของคน
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กลุ่มต่างๆ ตามศักยภาพสูงสุดที่แต่ล่ะคนมีให้สอดรับกับบริบททั้งภายในและภายนอก ประเทศที่เปลี่ยนไปจาก
อดีตค่อนข้างมาก รวมถึงแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานให้
ลุล่วง เพื่อมุ่งยกระดับการพัฒนาคนขึ้นไปสู่อีกระดับแทนการติดอยู่กับกับดักเดิมๆ ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยน
นโยบายภาครัฐและความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกันต่อไป เพื่อให้คน
ไทยมีความพร้อมในทุกมิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง การยกระดับประเทศ และสร้างสังคมไทยและสังคม
โลกให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560 
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นวัตกรรมน าสู่อนาคตประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในอนาคตต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น การใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมากมายและไม่หยุดยั้ง น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มศักยภาพให้ภาคการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจ และเป็นส่วนส าคัญของการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงความท้าทายจากโครงสร้าง
ประชากรสูงอายุ ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน และความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร น้ า และพลังงาน รวมทั้งภายใต้แรงกดดันที่จะต้องเพิ่มรายได้ของประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น โดยที่นานาประเทศก็หันไปใช้การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการเป็นอ านาจ
การต่อรอง และรุกคืบส่วนแบ่งตลาด  

จากข้อมูลของ UNESCO Science Report Towards 2030 ระบุว่า  ประเทศส่วนใหญ่ยอมรับ
ความส าคัญของนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ว่ามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางหลายประเทศ 
มีการวางแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2020/2030 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่สามารถท าให้ประเทศก้าวสู่ระดับ
รายได้ที่สูงขึ้น เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเคยมีอัตราการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่ ากว่า
ประเทศไทย แต่ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ใช้นโยบายนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศ ทั้งการ
สนับสนุนภาคเอกชนให้ท าวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแข่งขันในระดับโลกจนเกิดสินค้า นวัตกรรม
ชั้นน าในระดับโลก อาทิ Samsung และ LG เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสนับสนุน
ทุนการศึกษา และสร้างบุคลากรวิจัย จนปัจจุบันเกาหลีใต้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง   

ส าหรับประเทศไทย การขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี ค.ศ. 2036 ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวและพลิกโฉมจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ 
(Efficiency-driven) มาเป็นการขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต การค้า และ การบริการ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศอย่างยั่งยืนใน
อนาคต เพิ่มรายได้จากฐานเดิมและสร้างรายได้จากฐานใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผลักดันให้การพัฒนาและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่ขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นนโยบายส าคัญ 

กรอบแนวคิดนวัตกรรม 

นิยาม “นวัตกรรม (Innovation)” มีรากศัพท์มาจากค าว่า Innovare ในภาษาละตินแปลว่า “ท าสิ่งใหม่
ขึ้นมา” โดยนิยามของนวัตกรรมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการตีความและกรอบแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป ในแต่
ละประเทศ อาทิ สหภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแนวคิด เรื่อง “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้ให้ค านิยามว่า 
“นวัตกรรม คือ การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบ องค์กรใหม่ที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์เชิงมูลค่าในรูปผลประโยชน์ด้านการเงิน ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและความมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้น 
ลักษณะที่ส าคัญของนวตักรรมจึงมี 3 ประการ คือ (1) จะต้องเป็นสิ่งใหม่ (Novelty) (2) ต้องมีการน าไปใช้้
(Adoption) และ (3) ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่า (Outcome) เช่น การเพิ่มมูลค่าทางการเงินของสินค้าและ
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บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้นวตักรรม เป็นต้น โดย
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) ได้จ าแนกนวัตกรรมเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (2) นวัตกรรม
กระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรมองค์กร 

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษ 1980 เพื่อใช้อธิบายความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
บนฐานความคิดที่ว่า “ความเชื่อมโยง ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญที่
น าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี” โดยความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและทางเทคนิคเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทที่ซับซ้อนระหว่างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ท าหน้าที่ผลิต แจกจ่าย และปรับใช้ความรู้อย่างหลากหลาย 
ทั้งนี้ประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศข้ึนอยู่กับระบบความสมัพันธร์ะหว่าง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์กร
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน ใน
รูปแบบของความร่วมมือ อาทิ การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การใช้สิทธิบัตรร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์ และเครื่องมือ และรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ OECD ได้วางกรอบระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือ กิจกรรม และการไหลเวียนขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยี  

 

ที่มา : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดัดแปลงจาก Booz & Company analysis 

 

 ระบบนวัตกรรมไทย ส าหรับประเทศไทย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้นิยามว่า นวัตกรรม 
คือ ผลลัพธ์ของการเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อก่อให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม” ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม เช่น กรอบ
นโยบาย กฎระเบียบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาองค์ประกอบหลักที่
ท าให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งขององค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาและ



 
 

135 
 

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
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (2) 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ (3) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ (4) นวัตกรรมด้านสังคม 

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้นวัตกรรมในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

(1) สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่ 1 
เพิ่ม ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
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 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
และเป้าหมายที่ 2 เพิ่มความ สามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตัวชี้วัด 2.1 อันดับ ความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจยั
และเทคโนโลยีที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี และ ตัวชี้วัด 2.4  นวัตกรรมทางสังคมและส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิต ได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มข้ึนไม้น้อยกว่า 1 เท่าตัว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559) 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในช่วง 5 ปีแรกระบุ ว่า จ าเป็นที่จะต้องสร้าง “ระบบนิเวศ
นวัตกรรม” โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเป็นผู้น าการพัฒนานวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม
การลงทุนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชน การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มด าเนินธุรกิจ (Start-up) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับนวัตกรรมในอนาคต การสร้างเครือข่าย การวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุง
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมไปพร้อมกัน การสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การผลิตและพัฒนา
บุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรม และที่ส าคัญ คือ การปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
น าไปสู่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างแพร่หลาย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
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 เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต (3) การปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยเร่งรัดให้มีการออก (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....... เพื่อกระตุ้นการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยให้เอกชนมีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาครัฐ และให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่
ผู้ท าวิจัย และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ นวัตกรรมในอนาคต หรือการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้ด าเนินโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง 
ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัท ชั้นน าของโลก รวมถึงการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร และ
การสนับสนุนให้บุลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา (Talents) จากทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและ
หน่วยงานในเมืองนวัตกรรมอาหาร และโครงการยกระดับและ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi)  เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเมืองนวัตกรรม ( Innovation 
City) ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวมที่เน้นบูรณาการการ
ท างานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติ การและสนาม
ทดสอบนวัตกรรม ศูนย์รับรองมาตรฐาน นวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ ตลอดจน เป็นชุมชนการ
จ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง (5) การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงสังคม อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาการเงินฐานราก โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญด้วย Agri–Map โครงการจัดตั้ง Northeastern Agri-Food Technopolis โครงการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้น าชุมชน เกษตรกรแกนน าและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกร โครงการพัฒนานวัตกรรม OTOP โครงการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อ SMEs โครงการ บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่ออ านวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ า เป็นต้น 

(1) นวัตกรรมที่น าไปสู่กรสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย อาทิ 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ด้านการเกษตร Agri-Map Mobile เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ช่วยเพิ่ม
ความ สะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
อุตสาหกรรม ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ (SafeMate)  ที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน พร้อมทั้งเสนอค าแนะน าเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น “RUBBERLY” 
ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติ จากยางพาราส าหรับงานตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดี น้ าหนักเบา 
กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี ด้านการแพทย์ เม็ดวัสดุน าส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี แอปาไทต์ เพื่อ
การรักษาการติดเชื้อของกระดูก โดยไม่จ าเป็นต้องผ่าตัดซ้ าและไม่เกิดอาการแทรกซ้อน ลดการสูญเสียอวัยวะ
และเสียชีวิตของผู้ป่วย “G-BREATH” เครื่องตรวจระดับน้ าตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ เพื่อใช้ตรวจวัด
ก๊าซที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจและแปรผลเป็นระดับน้ าตาลในเลือด ด้านบริการ City Glide บริการค้นหาและ
บอกเวลารถสาธารณะ และมีระบบการค านวณเวลาในการเดินทาง “MyMo” Internet Banking แอปพลิเคชัน
จากธนาคารออมสินที่ใช้ถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM  ด้านสังคม “Dinsow Mini” หุ่นยนต์
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บริการดูแลผู้สูงวัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D เพื่อจับภาพและวิเคราะห์การล้มของผู้สูงวัย และส่ง
สัญญาณเตือนไปยังบุตรหลาน อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบ Classroom Communication ที่น าไปใช้แล้วใน
โรงพยาบาลและโรงเรียนสอนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน ส าหรับผู้
ป่วนมะเร็งกระดูก ซึ่งมีการน าไปใช้แล้วในโรงพยาบาล และการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น 
เพื่อก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี   

นวัตกรรมด้านกระบวนการ อาทิ ด้านการเกษตรและอาหาร ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้
อินทรีย์เพื่อส่งออก ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่และลดการใช้แรงงานคนและพลังงาน ระบบประเมิน
การเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่ช่วยลดระยะเวลาและบุคคลากรในการส ารวจ และช่วยวางแผนการ
เพาะปลูก การผลิตและการจัดการโรงงานผลิต และด้านอตุสาหกรรม ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
คุณภาพสูง (วาจา เวอร์ชั่น 7.0) เพื่อช่วยสร้างเสียงบรรยายในขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์รถยนต์ใน
สายการผลิต และประกอบในโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย  

นวัตกรรมด้านการตลาด อาทิ “Pop up” ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อ
น าเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของเพื่อน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ด้านการตลาด 

นวัตกรรมด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ บริหารจัดการ อาทิ “ShareHerb.com” เครือข่าย สังคม
ออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก โดยพัฒนาระบบการขึ้น ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) 

ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในต่างประเทศ อาทิ สวีเดน ประเทศที่ติดอันดับ 2 ใน GII 2017 ปัจจุบัน
ก าลังโดดเด่นในด้านการเปลี่ยนเป็นสังคมที่ไม่ใช้เงินสด Cashless Society โดยร้อยละ 80 ของการซื้อขายไม่มี
การใช้เงินสด และ 900 จาก 1,600 ธนาคารไม่รับเงินสด ร้านค้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไม่รับเงินสด และการซื้อ
ตั๋วรถโดยสารก็ไม่สามารถใช้เงินสดได้แล้วเช่นกัน หรือสหราชอาณาจักร ติดล าดับที่ 5 ของ GII 2017 มีการ
พัฒนา STARMIND หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้สร้าง เรียกว่าเทคโนโลยีสมองมนุษย์ ที่สามารถรับฟังและตอบ
ค าถามที่เก่ียวข้องกับงานได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum ที่น าทางโดยไม่ใช้ GPS ใช้สร้างแผนที่ 3 มิติ
และค้นหาทรัพยากรใต้พื้นดิน และประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพร่างกายมนุษย์ โดยไม่ใช้รังสี และการพัฒนาด้าน 
Material ใกล้ถึงจุดที่ Super Computer สามารถออกแบบวัสดุในระดับอะตอม โดยร้อยละ 70 ของนวัตกรรม
ด้านเทคนิคถูกประมาณการว่ามี ความเก่ียวข้องกับด้านวัสดุศาสตร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น แบตเตอรี่ที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนประกอบเครื่องบินที่มีน้ าหนักเบาลง วัสดุนาโนที่ช่วยรักษาโรค เป็นต้น 

 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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
ท าหน้าที่ประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหลมาจากปัจจัยภายนอกเป็นศูนย์กลาง  การประมวลความคิดทั้งหมดที่ไหล
เข้ามาจากปัจจัยภายนอก และส่งผลไปตามกลไกภายใน ให้ผลผลิต คือ การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ Mindset จึง
เป็นความเชื่อ หรือความคิดที่ส่งผลถึงพฤติกรรม และทัศนคติ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้รับ (Input) จะส่งผลต่อ
กรอบความคิด (Mindset) และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองต่างๆ ของตัวเรา (Perspective)  

Mindset จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุกคนในทุกเพศทุกวัย เพราะ 
Mindset เป็นตัวขับเคลื่อนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งจากงานไปสู่กีฬา จากความสัมพันธ์ไปสู่ครอบครัว จนการเป็น
พ่อแม่ รวมทั้งการศึกษาทุกคน  จึงสามารถที่จะใช้ Mindset ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ หรือมีพรสวรรค์ ทั้งในด้าน ดนตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา หรือแม้แต่ในทางธุรกิจ
และสิ่งส าคัญ  คือ เราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวิตก็ได้ เพื่อที่จะประสบความส าเร็จ 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 
กลัวว่าท าไม่ได้แล้วจะดูโง่ และมักให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ คุณสมบัติเด่น เช่น ต้องฉลาด ต้องเก่ง เป็นต้น   

2) กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) คนที่กรอบแนวคิดแบบเติบโต จะมีความเชื่อ ว่า 
ความฉลาด และความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับความพยายาม ชอบปัญหาท้าทาย มองว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 

             จากการศึกษาของ Dweck (2012) ยังพบว่าคน
ที่มี Growth mindset มักจะมีความกระตือรือร้น ใส่ใจกับ
งานที่ท า สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และมัก ประสบความส าเร็จกับ
สิ่งที่ท าเพราะเชื่อว่าความสามารถสร้างได้ จึงตั้งใจท างาน
เต็มที่และพร้อมเรียนรู้ เผื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่เจอ ส่วนคน
ที่มี Fix mindset มักมีโอกาสประสบความส าเร็จน้อยกว่า
เพราะยึดติด ว่าทักษะของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความ
ตั้งใจในการท างานของคนกลุ่ มนี้มักจะต่ า หลบเลี่ยง 

อุปสรรคและขาดการเรียนรู้ วิธีการสร้าง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิด (Mindset) มีวิธีการ
ด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่จะท าให้สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาบรรลุถึง
จุดหมายในการศึกษาเพื่อสร้าง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิดนั้น บุคลลกรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน จะต้องเร่ิมจากการฝึกและ พัฒนาตัวเองก่อน โดยควรมีคุณสมบัติ
หลัก 3 ประการ ดังภาพ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้สร้าง กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กับผู้เรียน 
 

ฝึกการเป็นผู้ให้บริการที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset)  เช่น บุคลากรทางการ
ศึกษา ควรมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ต้องเป็นผู้สนุกกับการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี

ฐ 
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มุมมองที่หลากหลาย สามารถจัดเป็นกระบวนการที่น าไปสู่ การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ Mindset ของเรานั้น เกิด
ขึ้นมาพร้อมๆ กับตัวเรา เป็นลักษณะเฉพาะตัวของ  แต่ละคนที่เกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตของ
คนเรา ซึ่งจะส่งผลให้เราตัดสินใจและมี พฤติกรรมต่อเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เป็นเรื่องของความคิด ที่
ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่ได้รับมา และเราจะไม่รู้ตัว เนื่องจากมันอยู่ในจิตใต้ส านึกส่วนที่เรา
ควบคุมไม่ได้ ไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ แต่ทรงอิทธิพลมาก เช่น ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเก่ง แต่มี Mindset ว่าเราไม่เก่ง 
เราก็อาจจะ ไม่เก่งไปตลอดชีวิต อิทธิพลของ Mindset สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ดังนั้น ถ้าปรับ Mindset ได้ชีวิตก็
เปลี่ยน เราอาจจะเก่งขึ้นได้ ร่ ารวยขึ้นได้ ประสบความส าเร็จได้ มีความสุขได้ เป็นต้น  

กระบวนการสร้าง Mindset นั้นประกอบไปด้วย สิ่งน าเข้า (Input) ซึ่งอาจะเป็นประสบการณ์ที่เคยพบ
มา Mindset เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมซึ่งจะอยู่ในตัวของเรา และเมื่อมีเร่ืองหนึ่งๆ ผ่านเข้ามา เราก็จะมองโดยใช้
มุมมอง (Perspective) ของเรา และเราจะเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ ตาม Paradigm ที่เรามีแต่ก็จะตอบสนอง พฤติกรรม
ตาม Mindset ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป  

         จากภาพองค์ประกอบการ
ปรับเปลี่ยน Mindset จะเห็นได้
ว่ า ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น  Mindset 
เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในชีวิต ของ
เรา อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
นั้นมีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างได้แก่   

1 )  หยุ ด เป รี ยบ เที ยบ  
บางครั้งคุณมักจะคอยเปรียบเทียบ
ว่า คนอ่ืนดีกว่า รวยกว่า เก่งกว่า 
จนลืมหยุดมองข้อดีที่ตัวเอง มีอยู่ 
ห ล า ย ค น ภู มิ ใ จ  มุ่ ง เ น้ น ถึ ง
ความส าเร็จ และมีความสุขกับ
ความส าเร็จของตนเอง ไม่อิจฉา 

หรือคอย เปรียบเทียบกับใคร ชีวิตก็มีความสุขดี เราต้องหยุดน้อยเนื้อต่ าใจ และหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน 
ตลอดเวลา แล้วหันมามองข้อดีของตัวเองบ้าง   

2) ทุกอย่างไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์แบบ  ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) เป็นตัวแปรส าคัญประการ
หนึ่งที่กีดกันความส าเร็จ เมื่อเรายึดติดว่าความส าเร็จ คือ การบรรลุ 100% ท าใหบ้างครั้งเราอาจต้องเหนื่อยและ
ปล่อยละเลยการท าสิ่งนั้นไป เมื่อเราคิดว่ามันคงไม่มีทางท าให้สมบูรณ์แบบได้ ลองเปลี่ยนความคิดเป็น เราจะท า
ให้ดีที่สุด ทุกอย่าง อาจไม่สามารถดีเยี่ยมได้ 100% เพียงแต่เราได้พยายามท าให้ดีที่สุดแล้ว หากมีปัญหาใดๆ 
เกิดขึ้น  ก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แต่ละจุด ถ้าคิดได้แบบนี้ เราจะสนุกกับการเผชิญหน้าต่อ 
อุปสรรคและมีความสุขในความส าเร็จของของตัวเอง   

3) หาหลักฐานเสริมความคิด  เมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่า เราท าไม่ได้ เราไม่มีศักยภาพพอที่จะท ามันส าเร็จ 
เราต้องหยุดความคิด นี้ เราต้องหาหลักฐานมายืนยันความคิดด้านลบของเราให้ได้ ว่าเราท ามันไม่ได้จริงหรือและ
ท าไม่ได้ เพราะอะไร บางครั้งเรามักคิดว่าเราท ามันไม่ได้หรือท ามันไม่ดี เช่น เวลาไปน าเสนองานแล้วเห็นผู้ฟัง 
เงียบ เลยคิดไปเองว่าผู้ฟังไม่ชอบงานของเรา แต่ความจริงแล้วเขาอาจไม่ได้ใส่ใจ หรืออาจไม่มีใครให้ ข้อเสนอแนะ
ในสิ่งที่เราน าเสนอเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ชอบคิดไปเอง   
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4) ให้ค าจ ากัดความใหม่ของค าว่าผิดพลาด  การกลัวความผิดพลาด ท าให้เราหลายๆคนไม่กล้าออกจาก
พื้นที่ปลอดภัย (Comfort zones)  ไม่กล้าที่จะเสียง หรือ ลองท าอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวว่าท าไปแล้วจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือ ไม่แน่ใจว่าท าแล้วจะดีหรือเปล่า หากเราให้ค าจ ากัดความของความ “ผิดพลาด” โดย
เปลี่ยนเป็นค าว่า “บทเรียน” เราจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละก้าวของชีวิต เมือความผิดพลาดกลายเป็น
บทเรียน เป็นครูสอนเราให้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นคงขึ้น   

5) อย่าสนใจความคิดของคนอ่ืนมากเกินไป  ในโลกเราปัจจุบัน มีทั้งคนที่หวังดี และไม่หวังดีกับเรา ถ้า
เรามัวแต่สนใจทุกคน โดยเฉพาะ ใส่ใจค าพูดของคนที่ไม่หวังดีกับเรา อาจท าให้เรามีอุปสรรคในการตัดสินใจและ
ความก้าวหน้าได้  เพราะฉะนั้น อย่าให้ใคร มามีอ านาจการตัดสินใจเหนือตัวเราเอง และต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรา
ตัดสินใจท า ไม่ท าให้คนหรือสังคมรอบด้านเดือดร้อนเช่นกัน ถ้าเรามัวแต่สนใจค าพูด ความรู้สึกของทุกคนรอบตัว 
เรามากเกินไปอาจท าให้เราไม่เหลือความเป็นตัวเองเลย เราต้องใส่ใจ สนใจโลกภายนอก เพียงแต่ ควร สนใจในสิ่ง
ที่เราสนใจ และเลิกสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจ การเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเอง ชีวิตจะเปลี่ยนไป เราจะมี
ความสุขในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างเพื่อสร้าง Mindset ให้คนอ่ืนได้ด้วย  
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ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship)  
 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneurship) เริ่มปรากฎขึ้นมา ตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1960 ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ก็ได้ถูกน ามาเสนอในหนังสือ “Reinventing Government:  How the 
Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector” ของ David Osborne และ Ted Gaebler ซึ่ง
เป็นหนังสือขายดีติดอันดับและกลายเป็นคัมภีร์ทางด้านการบริหารรัฐกิจ และในปัจจุบัน ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่ 
เพื่อใช้ในการปฏิรูประบบราชการและปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ของผู้น าภาครัฐให้เน้นใน
เรื่องของความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยอาศัยความได้เปรียบของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการท างาน
ในลักษณะแบบเน้นผู้ใช้บริการ (user-centered) หรือ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centric approach) 
เพื่อคิดสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน (co-creation) รวมทั้งผลักดันสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น  

ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ก็คือ เร่ืองของความพยายามในการปรับปรุงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่
และการรับใช้ประชาชนด้วยการคิดค้นหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองของการสร้างนวัตกรรม
หรือใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความสามารถในการคิดค้น และสร้างบางสิ่ง
บางอย่างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน โดยไม่ได้ติดอยู่ในกรอบกับดักของทรัพยากร (เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ 
และความสามารถพิเศษ) ที่มีอยู่อย่างจ ากัด หรือข้อจ ากัดอ่ืนใด (กฎระเบียบ และ สภาพทางกายภาพ) เป็นต้น 

 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการสาธารณะ 

ในฐานะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change Leader) จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและท าตนให้
เหมือนกับเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public entrepreneur) โดยเฉพาะต้องสามารถเก็บเกี่ยวโอกาสและ
ท างานในเชิงรุกให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการสานพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและท างานข้าม
หน่วยงานหรือภาคส่วนตนเอง รวมทั้งแสวงหา และเพิ่มทรัพยากรให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งทักษะที่
จ าเป็น (skill sets) ของผู้ประกอบการสาธารณะ คือ  

1. การสานพลังจากทุกภาคส่วนและสร้างเครือข่าย (collaborating and networking) เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน  

2. การท างานในแนวระนาบผ่านระบบงานที่มีความแตกต่างกันและข้ามหน่วยงานต่าง ๆ (working 
across systems) ได้   

3. การพรรณนาให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง (building narratives for change) เพื่อโน้มน้าว 
หรือชักจูงให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องยอมรับและด าเนินการในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม    

4. การปรับตัวและการเรียนรู้ (adapting and learning) อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์  
5. การแสวงหาหรือการระดมสรรพก าลังและทรัพยากร (leveraging new resources) เพื่อยกระดับให้

สูงขึ้นและเพียงพอต่อการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันหรือรวมงบประมาณเข้าด้วยกัน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและทดลองใช้โมเดลการท างานแบบใหม่  

6. การให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์สุดท้าย (focusing on outcomes) ของการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจะ
ให้เกิดขึ้น   
 
 
ที่มา : บทความ “ความเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะและการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ” โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมัพันธ์ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. เผยแพร่ใน https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/G_InnovationIab19660_2.pdf 

  

ฐ 

https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/G_InnovationIab19660_2.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/G_InnovationIab19660_2.pdf
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การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
วิรไท สนัตปิระภพ. (2560) 

(1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด   

เทคโนโลยี (Technology) มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วย
ในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับ
ต้องได้ เช่น กระบวนการต่างๆ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ค าว่าเทคโนโลยีถึงแม้บ่อยครั้งจะใช้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบหรือพัฒนาขึ้นมา แต่สิ่งประดิษฐ์โบราณ เช่น ล้อเกวียน นั้นก็นับเป็น
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างคือ
เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจ เป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวม
ของโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ 

เวลาที่ผ่านมาเราต่างได้เห็นแล้ว ว่า ศักยภาพ ประสิทธิภาพและพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถ
ขยายผลได้เหนือความคาดหมาย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราตั้งแต่วิธีการ
สื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า การเรียกรถโดยสารสาธารณะ การรักษาผู้ป่วย หรือการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนใน
กระบวนการผลิตอย่างกว้างขวาง 

“โลกแห่งการแบ่งปัน” หรือ Sharing Economy ก าลังจะเป็นรูปแบบหนึ่งของโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
พลังของเทคโนโลยี หลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริการของ UBER, AirBNB, Cloud Computing หรือ
เทคโนโลยี block chain จะตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการแบ่งปัน โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเพื่อใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันนี้ UBER เป็นบริษัทรถโดยสารสาธารณะที่ใหญท่ี่สุดในโลกโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ 
หรือ AirBNB เป็นเครือข่ายการจองห้องพักที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องลงทุนสร้างห้องพักเอง 

นอกจากพลั งของเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเปิดโอกาสให้เรา เข้าสู่ โลกแห่งการแบ่งปัน หรือ  
Sharing Economy มากขึ้นแล้ว ยังจะท าให้บริการข้ามพรมแดนสะดวกขึ้นด้วย การค้าบริการข้ามประเทศจะ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ Digital Footprint หรือข้อมูลจากการใช้บริการ digital จะ
เป็นพลังมหาศาลที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การบริหาร
ความเสี่ยง หรือ การวางแผนส าหรับอนาคต ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้คนจ านวนมากยกระดับคุณภาพชีวิตได้ สร้าง
อาชีพใหม่ ๆ สร้างวิธีการท างานรูปแบบใหม่ ๆ ในทางกลับกันเทคโนโลยีจะสร้างความท้าทายและสามารถ
เบียดให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมตกขบวนรถไฟได้อย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องโทรสาร ฟิล์มถ่ายภาพ บริการโทรศัพท์
ทางไกล หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
การปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่า ความก้าวหน้าทางของเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและ
สังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้แก่องค์กร เช่น 
เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างการด าเนินงานขององค์กรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เป็นต้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการ
ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้มีการพัฒนาและกระจายตัวของภูมิปัญญา ซึ่งต้องอาศัยบุคคล
ที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยได้มีการตื่นตัวที่
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จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานมากข้ึน เพื่อที่จะท าให้เราติดตามความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากเทคโนโลยไีดท้นั 
และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน 

1 ท าความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้สามารถน าความรู้
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับงานที่ก าลังท าอยู่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร เช่น 
การใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์มาช่ วยในการสร้ า งระบบลูกค้ าสัมพันธ์  ( Customer Relationship 
Management: CRM) เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าและสร้างความจงรักภักดีขอลูกค้าให้มีต่อสินค้าและบริการของ
องค์กร เป็นต้น  

2 วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินการสร้างหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  การวางแผนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะ
ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยระบบย่อยอ่ืนๆ อีกมากซึ่งจะต้องสมพันธ์กันและใช้เวลาในการพัฒนาให้สมบรูณ์ 
และจ าเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพนฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่จ าเป็น 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ระบบเครือข่าย ให้มีพร้อมรองรับการใช้บริการ 

3 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือความรู้ขององค์กร นักวิเคราะห์ระบบ และ
ผู้ใช้จะศึกษาหรือพิจารณาถึงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่องค์กรต้องการและใช้ในการด าเนินงาน อยู่เป็นประจ า 
เพื่อที่จะท าการรวบรวม และจัดระเบียบเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ และเมื่อมีความต้องการข้อมูล ก็สามารถเรียก
ออกมาใช้ได้ทันทีโดยการพัฒนาระบบต้องให้ความส าคัญกับภาพรวม และความสอดคล้อง ในการ ใช้งาน
สารสนเทศขององค์กรเป็นส าคัญ ทั้งนี้บางองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนา ระบบองค์ความรู้ (Knowledge Based 
Systems: KBS) เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรสามารถใช้ เป็นฐานในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้  
           4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเทคโนโลยีโดยอาจจะมีการต้องมีการจัดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี ใหม่ๆให้กับ
บุคลากรขององค์กร เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างคุ้มค่า และ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

(2) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร  

หลายประเทศก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะคนเกิดน้อยลงมากและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่
ท าให้คนมีอายุยืนข้ึนในปี 2040 หรืออีก 23 ปีข้างหน้า โลกจะมีสดัสว่นประชากรที่อายสุูงกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20 
เทียบกับเพียงร้อยละ 12 ในปี 2015 สังคมผู้สูงอายุจะเป็นความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงาน โครงสร้างการบริโภคการออม ภาระด้านการคลังและรายจ่ายด้านสวัสดิการ 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตัวเองในวัยชรา 

ที่ส าคัญสังคมผู้สูงอายุจะท าให้บริบททางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากฐานเสียงผู้สูงอายุจะ
ส าคัญมากข้ึน และจะเน้นเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของตนเองเป็นหลัก ค านึงถึงอนาคตของคน
รุ่นต่อไปน้อยลง การด าเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมจะท าได้ยากขึ้น วันนี้เราเริ่มเห็นตัวอย่างในหลาย
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและติดกับดักทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 
การเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
ปัจจุบันพบว่าไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น ที่พบประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ดูเหมือน

แนวโน้มของทั่วโลกก าลังตกอยู่ในภาวะนี้ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก จนท าให้
เกิดแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับบุคคลดังกล่าว พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เหตุนี้เองจึงท า
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ให้ไทยที่ก าลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงเตรียมการรับมือหลายภาคส่วน พร้อมศึกษา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในไทย 

 

กราฟแสดงการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น 
ที่มา: https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2017/9/159579/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น-เมื ่

 
แม้สังคมไทยจะเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและอเมริกา 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 ทั้งนี้สาเหตุที่ท าให้กลุ่มคนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอัตรา
การตายและเกิดมีแนวโน้มลดต่ าลง ประกอบกับกลุ่มคนในปัจจุบันโดยเฉพาะรุ่น Gen Y (กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 
2508 – 2522) เริ่มไม่นิยมมีครอบครัว มักครองตัวเป็นโสดมากขึ้น โดยสาเหตุดังกล่าวอาจเป็นมาจากปัจจัย
ค่านิยมเรื่องการศึกษาที่สูงขึ้น จนท าให้มองเรื่องการสร้างครอบครัวไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเท่ากับหน้าตาทางสังคม หรือ
แม้แต่การดูแลใส่ใจสุขภาพ 

ทั้งนี้เมื่อประชากรกลุ่มวัยชราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าผลกระทบด่านปราการแรกจะท าให้
อัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลให้อัตราแรงงานหดตัวเพิ่ม และผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือ ภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผล
ให้ประชากรแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น อันน าไปสู่อีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้ภาครวมของ
เศรษฐกิจชะลอตัวตามมา เหตุนี้เองจึงท าให้หลายภาคส่วนต่างแสดงความกังวลกับการก้าวผ่านของประเทศไทย
ให้เข้าสู่ยุคสังคมผู้อายุ 
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 (3) การเกิดขึ้นของเมืองใหม่ (Urbanization)  

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกชี้ให้เห็นว่า ในช่วงที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของ
เมืองเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป ถ้าเรามองไปข้างหน้า จะเห็นการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่ในหลายมุมโลก เมืองระดับ
รอง ๆ ในวันนี้ที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อ จะก้าวขึ้นเป็นเมืองใหญ่ของโลก เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แรง
กดดันทางด้านสังคม วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่การเกิดขึ้น
ของเมืองจะมาพร้อมกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ตลอดจนศูนย์การค้า อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของเมืองจะมีผลข้างเคียงหลายมิติ เช่น การหลั่งไหลเข้ามาของ
แรงงาน ชุมชนแออัด การขยายตัวของคนชั้นกลาง วัฒนธรรมต่างคนต่างอยู่ หรือวิถีชีวิตที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาที่จะ
สนใจความเป็นไปรอบตัว หรือไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกหลานตามสมควร 

 
 
(4) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของโลก  

ภายใต้บริบทโลกใหม่ที่เส้นแบ่งพรมแดนจะส าคัญน้อยลง จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
กฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของประเทศใหญ่จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของทั้งโลก ซับซ้อน 
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ กติกา มาตรฐานหลายเรื่องจะก้าวข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาแบบทั้งที่
เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว หลายเรื่องจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน เช่น การดูแลถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กฎเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล 
กฎเกณฑ์ก ากับดูแลสถาบันการเงิน แม้กระทั่งการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (SDGs) ที่กว่า 170 
ประเทศตกลงร่วมกัน ก็สะท้อนเทรนการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ได้ดี 

 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น และจะเกิดต่อไป  การปรับตัวเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ในส่วนของ การพัฒนาประเทศของไทยในช่วงที่ผ่านมาและสถานะของประเทศไทยในปัจจุบัน ในช่วง

ก ว่ า  60 ปี  ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ใ ช้ แ ผนพัฒน า เศ รษฐกิ จ และสั ง คมแ ห่ ง ช าติ ฉบั บที่  1อาจจะกล่ า ว ไ ด้ ว่ า 
การพัฒนาของประเทศไทยโดยรวมสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นมากความยากจน
ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาล และการศึกษาได้ดีขึ้น ขณะที่พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจมหภาคของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็ง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า ภาระหนี้ของ
ภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ ซึ่งเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน เป็นเสมือนกันชนที่ช่วยประคอง
เศรษฐกิจไทย ให้สามารถรับแรงปะทะจากความผันผวนทั้งปัจจัยภายในและภายนอกได้ดีในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
หลายมิติ ซึ่งท าให้เราติดอยู่ในกับดักรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ได้แก่ 

ประการแรก คือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ลดต่ าลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนในช่วง 5–10 ปีที่
ผ่านมาที่อยู่ในเกณฑ์ต่ าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ก่อน
เกิดวิกฤตการณก์ารเงินเอเชีย 2540 เหลือร้อยละ 5 ต่อปีก่อนวิกฤตการณ์การเงินโลก 2550 จนกระทั่งเหลือเพียง
ร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ปัญหาประการที่สอง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ทั้งมิติด้านรายได้และโอกาส ที่ผ่านมาปัญหานี้เป็น
หนึ่งในสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสงัคม ตัวอย่างเช่น คนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศถือครองทีด่นิ
มากกว่าร้อยละ 60 และสัดส่วนประชากรที่อยู่ในเมืองของประเทศไทยที่อยู่ระดับประมาณร้อยละ 50 เพราะการ
พัฒนาเมืองกระจุกตัวอยู่รอบกรุงเทพฯ ไม่ได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ขณะที่สัดส่วนประชากรที่อยู่ในเมืองของ
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มาเลเซียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 75 ข้อเท็จจริงเหล่านี้สะท้อนว่า ผลประโยชน์จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมากระจกุ
ตัวสูง 

ปัญหาประการทีส่าม คือ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ หลายท่านอาจไม่ทราบว่าประชากรในวัยแรงงานของ
เราได้เร่ิมลดลงแล้วตั้งแต่ปี 2557 อีกเพียงไม่เกิน 15 ปี เราจะมีสัดส่วนประชากรที่อายุสูงกว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ 
27 ของประชากร การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหมายถึงก าลังแรงงานในการผลิตสินค้าและบริการของ
ไทยจะลดลง รูปแบบการบริโภคและการออมของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ภาระของภาครัฐในการดูแล
สวัสดิการผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ปัญหาประการที่สี่ คือ คุณภาพการศึกษา ความสามารถในการรับรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ของเด็กไทยและผู้ใหญ่ไทยยังมีจ ากัด ถ้ามองในด้านดี เราเห็นทัศนคติเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่มาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ social media หรือการใช้ application ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อพิจารณา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทยจะพบว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ยากที่
เราจะต่อยอดและหาประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆที่ก าลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ทุกวันนี้ได้ ถ้าเราไม่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยอย่างจริงจัง 

ปัญหาประการที่ห้า คือ โครงสร้างกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูป
กฎหมายประเมินว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบรวมกันประมาณ 1 แสนฉบับ และมีใบอนุญาต
กว่า 1,500 ใบ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD และกฎหมายเหล่านี้จ านวนมากไม่ได้ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัย หลายเรื่องมีผลฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันและปิดโอกาสของคนไทย ธุรกิจไทย 
โดยเฉพาะคนที่ไม่มีฐานทางสังคมและธุรกิจ SME หลายเร่ืองท าให้ต้นทุนการท าธุรกิจ และการใช้ชีวิตในประเทศ
ไทยสูงเกินควร นอกจากนี้ จ านวนกฎหมายและกฎระเบียบที่มากมายกว่าหนึ่งแสนฉบับนี้ ยังมีผลต่อการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเปิดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจเพื่อหาประโยชน์แบบไม่ตรงไปตรงมา 

ปัญหาทั้ง 5 เร่ืองนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของเร่ืองส าคัญ ที่เราต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ไปพร้อม ๆ กับ
การเตรียมรับโลกใหม่ และ Megatrends ที่ก าลังใกล้เข้ามาเร่ือย ๆ 
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Digital Skills ที่คนไทยควรมี เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 

ธนชาติ นุ่มนนท์. (2559), 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ต้องขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรไว้รองรับ ทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทั่วไป 
ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ไปดูกันว่าทักษะอะไรที่คนไทยควรมี 

Tools & Technologies เป็นการตามให้ทันเทคโนโลยี การรู้จักเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมีทักษะความเข้าใจพื้นฐาน เช่น 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ท างานได้อย่างไร 

 
Find & Use เป็นความสามารถในการค้นข้อมูล
พื้นฐาน เช่น จาก Google หรือ Search Engine 
ต่าง ๆรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ว่า

อะไรคือข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ทักษะในการอ้างอิงข้อมูล และการเข้าใจ
ลิขสิทธิ์ของข้อมูล ตลอดจนการน าไปใช้ 

Teach & Learn การเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะต้องให้ผู้มีเรียนและ
ผู้สอนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือ การ
ออกแบบหลักสูตร และ Critical Thinking 

 
 

Communication & Collaboration เป็นทักษะในการท างานยุคใหม่  ที่
จะต้องท างานสอดประสานกันมากขึ้น สื่อสารและเข้าถึงกันง่ายขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
รู้จักการใช้เคร่ืองมือดิจิตอลต่าง ๆ เช่น อีเมล, Video Conference, Messaging, 
Collaboration Tools การแชร์ข้อมูล เพื่อที่จะให้สามารถท างานร่วมกันได้ในทุก
ที่ทุกเวลา 

Create & Innovate เทคโนโลยีดิจิตอลท าให้เราสามารถที่จะสร้าง
นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งข้อความ รูปภาพ 
ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ เราต้องมีทักษะในการสร้างเนื้อหา
ดิจิตอล เช่น Digital Images, Graphics Design รวมถึงการเขียน
โปรแกรมที่คนทุกคนควรมีทักษะ เพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
ได้ 

Identity & Wellbeing โลกดิจิตอลมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ผู้ใช้งาน
จึงจ าเป็นต้องมีทักษะที่จะเข้าใจในเรื่องการปกป้องข้อมูลของตัวเอง การเก็บรหัส
ตัวตนต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลและป้องกันข้อมูลของผู้อ่ืนที่
เก่ียวข้องกับเรา ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในการใช้งาน 

ด 

ที่มา: https://thanachart.org/2016/11/06/ digital-skill-ที่คนไทยควรมีถ้าจะต้/ 

https://goo.gl/U579QS
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โครงสร้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรออกเป็นส านัก ฝ่าย 
และสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ือง ปรับปรุง
การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2561 ได้แบ่งส่วนงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
พร้อมก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานไว้ ดังนี้ 
 

1. ส านักวิชาการ 
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 
 1.3 สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 
 1.4 สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 
 1.5 สาขาเทคโนโลยี  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  1. ด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ด าเนินการวิจัย พัฒนา จัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด
ทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
  5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6. ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ใน
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. ส านักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2.1 สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
 1. ด าเนินงานวิจัยดา้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดย
ด าเนินการส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด 
 2. ด าเนินงานวิจัยทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ รวมทั้ง
ติดตามความกา้วหน้าคุณภาพของการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ต 
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 4. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครือ่งมือ
ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสง่เสริมและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 5. พัฒนาระบบและเผยแพร่เคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ 
 6. เผยแพร่ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของประเทศให้กับ
รัฐบาล ตน้สังกัด และสาธารณะ 
 7. ติดตามความก้าวหนา้เก่ียวกับวิธีการวิจัย การสรา้งเคร่ืองมือ และวิธีการวัดและประเมินผล การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3. ส านักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.1 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.)  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ด าเนินการและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 2. ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. ด าเนินการและบริหารจัดการให้บุคลากรในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทา งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.2 ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      (ฝ่าย สควค.)    

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
         1. ด าเนินการและบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์     
และคณิตศาสตร์ให้สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 
 2. ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.3  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
 1. ด าเนินการสรรหาและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เพื่อพัฒนาและกระตุ้นบรรยากาศทาง
วิชาการ ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ต่อ
สาธารณชน 
 2. ด าเนินการและบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน 
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 3. บริหารจัดการองค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
4. ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายเพื่อการจัดการบูรณาการทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. วิจัย ติดตาม และประเมินผลแผนงานภาพรวมที่เก่ียวข้องกับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ 
 3. ประสานงานการจัดท าแผนงบประมาณและทุนการศึกษาของแต่ละหน่วยที่ด าเนินการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 4. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและก าลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
5. ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
 5.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ 

- งานนโยบายและแผน 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการก าหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
 2. ก าหนดแผนการด าเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด  
 3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปแผนการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ด าเนินงานของสถาบัน  
 4. จัดท าแผนงบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  
 5. ประสานงานการด าเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

 - งานติดตาม และประกันคุณภาพ  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
 1. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันและหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 2. ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 3. จัดท ารายงานเพื่อประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
 4. ด าเนินการ ติดตาม และควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน  
 5. วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
สถาบัน  
 6. ด าเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้
ความรู้กับผู้ที่เก่ียวข้องภายในสถาบัน  
 7. ประสานงานการด าเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 5.2 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
  - งานสื่อสารองค์กร 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 
 2. ด าเนินการเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม เอกสาร สื่อวัสดุต่าง ๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 
 3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 
 4. ก าหนดแนวปฏิบัติและวิธีการในการให้บริการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อหน่วยงาน
ภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อจากหน่วยงานและบุคลากรภายนอกสถาบัน และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในสถาบันเพื่อสนับสนุนข้อมูลของสถาบันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6. บริหารศูนย์ข้อมูลผู้ติดต่อของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
 1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน 
 2. จัดท าหนังสือ เอกสารภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  
 3. รับรองแขกต่างประเทศของสถาบันให้เกิดความประทับใจและก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน 
 
6. ส านักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.1 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. ส่งเสริม และด าเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) 
และสื่อสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกลมกลืนกับ
หลักสูตรการเรียนรู้ 
 2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3. ด าเนินการ ส่งเสริม ผลักดันให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และ
สื่อสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอน  
 4. วิเคราะห์และปรับปรุงงานสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนและการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) และสื่อสาร
สนเทศประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน 
พัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. ออกแบบและผลิต งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมทาง
การศึกษาประเภทต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนรู้ 
 2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิต งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก           
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. ส่งเสริมและให้ค าปรึกษา แนะน า บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของ สสวท. ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถออกแบบ ผลิต หรือใช้ งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟ
กราฟิก สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน 
พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. ให้บริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ สสวท. 

 6.2 ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ส่งเสริม และด าเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์และปรับปรุงต้นแบบอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน 
 3. วิเคราะห์และปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์   
 4. ประสานงานและด าเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน 
 5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและ
ผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและสาธิตการสร้าง การใช้งานและการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 6.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานบริการสารสนเทศ 
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 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อน ามาพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น  
 2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดหาบริหารจัดการ บ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย 
 3. ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน 
 2. วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
 3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ  เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนา บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ 
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ
สถาบัน 
 5. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อน ามาพัฒนา
ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสถาบัน  

6.4 ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. (IPST Learning Space) 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. การให้บริการแก่ครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป ที่เข้ามาใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. 
 2. การดูแลบ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. 
 3. การจัดหา และพัฒนาเนื้อหาข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อน าเข้าสู่ระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท. 

4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 
 5. บรหิารจัดการห้องสมุดและพัฒนางานห้องสมุดดิจิทัลของสถาบัน 
 
7. ส านักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู 
 7.1 ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 2. วิจัยและพัฒนา มาตรฐาน รูปแบบการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประเทศไทย  
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง       
สะเต็มศึกษา 
 4. พัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในทุกช่วงชั้น 
 5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประเทศไทย 
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 6. สร้างระบบทูตสะเต็ม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน   
 7. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา 
 

 7.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในทุกสังกัด 
 2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 7.3 โครงการโรงเรียนพระราชด าริฯ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน  พระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ) 

2. พัฒนาคณาจารย์จากเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริฯ โดยการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาต่อ ส าหรับครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย 

6. ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ 

  
8. ส านักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน 
 8.1 ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายสื่อของสถาบัน 
 2. บริหารจัดการและด าเนินการ การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายสื่อของสถาบันให้
เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจ าหนา่ยสื่อของสถาบนั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สถาบัน 
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 4. บริหารจัดการในส่วนอาคารหอพักและห้องประชุมของสถาบัน 
 5. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติและการแบ่งปันผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 6. บริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 7. ให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบัน 
 8. ผลักดันให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และน าไปพัฒนาประเทศ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
9. ส านักบริหาร 
  9.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานการประชุม 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ด าเนินการและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน รวมถึงการประชุมผู้บริหารของสถาบัน 
      2. ด าเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมและ 
การสัมมนาของสถาบัน 
      3. บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการประชุมต่างๆ ของสถาบัน 

- งานสารบรรณ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. ด าเนินการรับ – จัดส่ง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของสถาบัน 
     2. ร่างและจัดท าหนังสือที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสถาบันในส่วนกลาง (กรณีที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ) 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

      1. กลั่นกรองงาน และข้อมูลของการเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 
 2. รับรองผู้มาติดต่อกับผู้บริหารของสถาบัน 
      3. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 

- ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ       
 งานอาคารสถานที่ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ก าหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบัน  
 3. ด าเนินงานและบริหารจัดการการบ ารุงรักษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพย์เครื่องใช้ส านักงาน 
ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในอาคาร เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย 



 
 

156 
 

  งานยานพาหนะ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ก าหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. บ ารุงรักษายานพาหนะของสถาบัน รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน การต่อทะเบียนและ
การประกันภัยยานพาหนะ 
 3. บริการเกี่ยวกับยานพาหนะกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของสถาบัน 

  

9.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี  
- ส่วนการเงิน    

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกบัข้อก าหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ตรวจสอบ และด าเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ ของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม 
ก าหนดเวลา 
 4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย 

- ส่วนบัญชี    
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ข้อก าหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. บริหารจัดการ ตรวจสอบและด าเนินการบันทึกบัญชีของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานทางบัญชีการเงินต่าง ๆ ของสถาบันให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ก าหนดเวลา 
         4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารลงบัญชี และใบส าคัญทางบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย 

 9.3 ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 
 - งานจัดซื้อ จัดจ้าง    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุและบริการต่าง ๆ ของสถาบัน ตามความต้องการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เก่ียวข้อง 
 3. ติดตามการส่งมอบพัสดุและบริการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการกับสถาบัน 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ปลอดภัย 

- งานคลังพัสดุ    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
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 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการคลังพัสดใุห้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนนุ
การด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช้ ส านักงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. บริหารจัดการการขอจัดซื้อพัสดุและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการใช้งาน 
 
10. ส านักพัฒนาองค์กร 
 10.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
 1. วางแผน  ก าหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบัน 
 2. ก าหนดต าแหน่งงาน วางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนต าแหน่ง
พนักงาน รวมถึงจัดท าทะเบียนประวัติพนักงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 3. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงด าเนินการการจ่ายเงินเดือน 
และการเบิกจ่ายสวัสดิการ 
 4. ด าเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
 5. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 
 6. เสนอแนะ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมถึง
ติดตามให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบวินัยที่ก าหนด และด าเนินงานตามขั้นตอน เก่ียวกับระเบียบ ค าสั่ง 
และวินัยพนักงาน 

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผน  ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของสถาบัน 
 2. บริหารจัดการและด าเนินการเก่ียวกับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อ การฝึกอบรม  
ดูงาน สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
 3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 4. ให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน 

- งานพัฒนาองค์กร    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผนและด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร 
 2. ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social 
responsibility : CSR )   
 3. ประสานการด าเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรพนักงาน 

- งานบริหารองค์ความรู้    
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
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 1. ริเริ่มและด าเนินการ พัฒนา และบริหารฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้มีการใช้องค์ความรู้ของสถาบันอย่างแพร่หลาย 
 3. สนับสนุนและผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ของสถาบันไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
11. ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ 

-  Academy for Science Mathematics and Technology Education  Professionals (ASTEP) 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ   
 1. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรผูน้ าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีะเต็มศึกษาให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นผูน้ าในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา  

๓. ส่งเสริมและประสานงานกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาผู้น าดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
 4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 
 
12. โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  1. ด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ด าเนินการวิจัย พัฒนา จัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. เผยแพร่หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด
ทางวิชาการ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
  5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6. ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ใน
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันเกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากร
ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
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 2. สอบทานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน เอกสารหลักฐาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 3. ติดตาม การท างานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ได้เสนอแนะให้
สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติของการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 
 5. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันในรอบปี และตอบบันทึกสอบถามการใช้จ่ายต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน 
 
14. ฝ่ายกฎหมาย 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
 1. วางแผน  ก าหนดกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับงานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 2. ด าเนินงาน ร่าง จัดท า แก้ไข ปรับปรุง เก่ียวกับงานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม   
งานกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน  
 3. ตรวจสอบ ตีความ ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา นิติกรรม หรือข้อตกลง หรือเอกสารอ่ืน 
ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสถาบัน 
 4. รวบรวม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับสถาบัน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมพิจารณาด้านกฎหมาย การฟ้อง ถูกฟ้องร้อง และ
การสอบสวน ด าเนินคดี 
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