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ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
ในชวงระยะเวลาของการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ( ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) ในปงบประมาณ 2562  ฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร  โดยสอดคลองภายใตภารกิจ

และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆของ สสวท. ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการในบทบาท หนาท่ีและความ

รับผิดชอบในงานดานตางๆดังนี้ 

1. งานสนับสนุนขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

• การจัดทําและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

2. งานกลยุทธเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล   

• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

• การปรับปรุงและพัฒนาดานระบบการประเมิน 

• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

• การประชุมคณะคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

3. งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 

• การดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  

• เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมบริหารและการทดแทนตําแหนง 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสมรรถนะหลัก  

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน    

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

จัดการงานงานทรัพยากรบุคคล 

• การพัฒนาระบบ e-HR 

6. งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 

• การสงเสริมความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพองคการสูความเปนเลิศ 

• สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม 

• สงเสริมความรู ความเขาใจการจัดการความรู 

7. ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาองคกร  

8. การประชุมเพ่ือพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  



1.งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   
ในการดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใช

ฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ ท้ังในระดับการดําเนินงานภายในฝาย จนถึงระดับ

นโยบายท่ีผูบริหารจะไดใชขอมูลดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ   ซ่ึงฝายไดมีการจัดทํา

ขอมูลและการวิเคราะหในมุมมองตางๆ  เพ่ือใหสามารถนําไปใชวางแผนเชื่อมโยงกับการบริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับขององคกรไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)   

  1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1 กลุมบริหาร 32 9.3 

2 กลุมวิชาการ 172 50.0 

3 กลุมอํานวยการ 140 40.7 

รวมท้ังส้ิน 344 100.00 

  2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน 

ที่ ตําแหนงหลัก จํานวน   รอยละ 

กลุมบริหาร 

1 รองผูอํานวยการ 1 0.29 

2 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 1 0.29 

3 ผูชวยผูอํานวยการ 7 2.03 

4 ผูอํานวยการสาขา/ฝาย 17 4.94 

5 หัวหนาสวน 4 1.16 

6 ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา 2 0.58 

รวม 32 9.3 

กลุมวิชาการ 

5 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 0 0.00 

6 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 

7 ผูเชี่ยวชาญ 5 1.46 

8 ผูชํานาญ 59 17.25 

9 นักวิชาการอาวุโส 14 4.07 

10 นักวิชาการ 93 27.03 

รวม 172 50.0 

กลุมอํานวยการ 

11 ผูเชี่ยวชาญ 1 0.29 

12 ผูชํานาญ 20 5.81 

13 เจาหนาที่อาวโุส 29 8.43 

14 เจาหนาที ่ 90 26.16 

รวม 140 40.7 

รวมทั้งสิ้น 344 100.00 



  3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุมพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม รอยละ 
ต่ํากวา  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมบริหาร 0 2 16 14 32 9.30 

กลุมวิชาการ 0 4 131 37 172 50.00 

กลุมอํานวยการ 2 81 57 0 140 40.70 

รวม 2 87 204 51 344 100.00 

 4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน  อายุเฉลี่ย 41 ป 

อายุ (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 30  23 21 44 12.79 

31 - 35  36 25 61 17.73 

36 - 40 2 50 23 75 21.80 

41 - 45 11 37 26 74 21.51 

46 - 50 8 14 15 37 10.76 

51 - 55 6 5 15 26 7.56 

56 - 60 5 7 15 27 7.85 

รวม 32 172 140 344 100.00 

รอยละ 9.30 50.00 40.70 100.00  

 

  5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ป 

อายุงาน (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 5 5 56 55 116 33.72 

6-10 3 43 28 74 21.51 

11-15 6 41 17 64 18.60 

16-20 9 15 14 38 11.05 

21-25 5 5 9 19 5.53 

26-30 4 10 10 24 6.98 

31-35 0 1 2 3 0.87 

36-40 0 1 5 6 1.74 

รวม 32 172 140 344 100.00 

รอยละ  9.30 50.00 40.70 100.00  



  6. ขอมูลพนักงานจําแนกตามปท่ีเกษียณอายุการทํางาน 

 ภายใน 10 ป จะมีพนักงานเกษียณ 62 คน 

ปงบประมาณ กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม (คน) 

2562 3 3 5 11 

2563 - 1 4 5 

2564 2 - 1 3 

2565 - 1 1 2 

2566 2 1 3 6 

2567 1 1 3 5 

2568 2 2 3 7 

2569 1 - 4 5 

2570 1 1 4 6 

2571 1 1 2 4 

2572 1 4 2 7 

รวม 14 15 32 61 

 

  7. ขอมูลพนักงานลาศึกษาตอ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน (คน) 

ปริญญาโท ปริญญาโท – เอก ปริญญาเอก รวม 

2561 - - 2 2 

2562 - - - - 

2563 - - 3 3 

2564 - - - - 

2565 - - 1 1 

รวม - - 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



  8. ขอมูลการเล่ือนตําแหนงของพนักงาน สสวท. ปงบประมาณ 2556 – 2561 

ป 

กลุมวิชาการ  กลุมอํานวยการ  

รวม จาก นวช.

เปน ผชน.  

จาก นวช.

เปน นวส.  

จาก ผชน.

เปน ผชช.  

จาก จนท.

เปน จนส.  

จาก จนส.

เปน ผชน.  

จาก ผชน.

เปน ผชช.  

2556 10 - - 12 3 - 25 

2557 24 - - 5 5 - 34 

2558 25 3 - 1 10 3 42 

2559 - - - - - 1 1 

2560 - 2 - - - - 2 

2561 1 4 - - 1 1 7 

2562 - 3 - 1 - - 4 

รวม 
60 12 - 19 19 5 

115 
72 43 

 

  9. ขอมูลพนักงานลาออก 

 

 

ป 

 

กลุมบริหาร 

 

กลุมวิชาการ 

 

กลุมอํานวยการ 

 

รวม 

 

รอง

ผูอํานวยการ 

ผอ. 

สาขา 

หัวหนา

สวน 

 

ผชน. 

 

นวส. 

 

นวช. 

 

ผชช. 

 

ผชน. 

 

จนส. 

 

จนท. 

 

(คน) 

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

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

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

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

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

รวม 0 4 0 1 1 19 1 1 2 8 37 

 

 

 

 

 

 



 

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

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 

2561 

เขาใหม 

(คน) 

ลาออก 

(คน) 

เลิกจาง 

(คน) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

อัตราการลาออก (คน) 

342 3 1 - 344 0.29 

  

 

พนักงาน 

(คน) 

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม 

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

เขาใหม 1 - - 1 2   1 5 

ลาออก 1 - - - - - - - 1 

เลิกจาง - - - - - - - - - 

 

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

 

 ท้ังนี้กรอบอัตรากําลังท่ี สสวท.ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตรากําลังท่ี 350 อัตรา  

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

และกลุมอํานวยการ จํานวน 120 อัตรา (รอยละ 34.29) ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 ยังมีอัตรากําลังท่ีไมครบ

ตามกรอบ และอยูระหวางการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สําหรับอัตรากําลังบุคคลภายนอก เทากับ 42.2 อัตรา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 

   

ประเภทบุคลากร จํานวน กลุม  

คาใชจาย (ปงบประมาณ 2562 

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

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

ลูกจางชั่วคราว -- 1 1 -- 1 -- 63,000 

บุคคลภายนอก 30 62 92 ผู

ชํานาญ 

ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

พิเศษ 

4,199,181.64  

(ขาดเดือน ธ.ค. 61) 

38 32 22 



 
 

2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานในดานงานกลุยทธ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีความสอดคลอง

และรองรับยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนดานตางๆของ สสวท. ดังนี้ 

 • การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

 • การประเมินผลพนักงาน 

 • การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

 • การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description: JD) 

          • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน  
 

 ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ดังนี้  

 

วิธีรับเขา ประเภท 

 

ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุมพนักงาน หนวยงาน จํานวน

บรรจุ (คน) 

1. การสรรหา 

 

บุคคลท่ัวไป 

 

- ผูชวย

ผูอํานวยการ 

- ผูชํานาญ 

บริหาร 

 

วิชาการ 

บริหารระดับสูง 

 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

 

1 

รวม (คน) 2 

2. การคัดเลือก ผูรับทุน พสวท.  

 

- นักวิชาการ 

 

 

วิชาการ 

 

 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(เคมี 1 , โลก ดาราศาสตร

และอวกาศ 1 คน) 

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ

ประกันคุณภาพ 

- ฝายสื่อสารองคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

รวม (คน) 4 

บุคคลท่ัวไป - เจาหนาท่ี 

 

- นักวิชาการ 

 

- เจาหนาท่ี  

(คนพิการ) 

อํานวยการ 

 

วิชาการ 

 

อํานวยการ 

 

- ฝายบริหารโครงการริเริ่ม

พิเศษ 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 

 

1 

 

1 

 



 
วิธีรับเขา ประเภท 

 

ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุมพนักงาน หนวยงาน จํานวน

บรรจุ (คน) 

- เจาหนาท่ี 

(คนพิการ) 

อํานวยการ - ฝายการเงินและบัญชี 1 

 

รวม (คน) 4 

รวมท้ังส้ิน (คน) 10 

   

การประกาศรับสมัครงานท่ีอยูระหวางการเปดรับสมัคร มีจํานวนประกาศ 4 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี ประกาศ ณ วันท่ี ตําแหนงท่ีประกาศรับ หนวยงาน จํานวน (อัตรา) 

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

2 30 มี.ค. 61 - ผูอํานวยการฝาย 

- เจาหนาท่ี 

- นักวิชาการ 

 

 

- นักวิชาการ 

- นักวิชาการอาวุโส 

- ฝายจัดซื้อและพัสด ุ

- ฝายจัดซื้อและพัสดุ 

- สาขาวิทยาศาสตรม.ปลาย 

- สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

- สาขาวิจัยและประเมิน 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 14 มิ.ย. 61 - เจาหนาท่ี (ประชาสมัพันธ) 

- เจาหนาท่ี  

(วิเทศสัมพันธ) 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ 

- ฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ 

1 

 

1 

 

4 2 พ.ย. 61 - เจาหนาท่ี - ฝายการเงินและบัญชี 2 

รวมท้ังสิ้น (อัตรา) 15 

 

2.2 การประเมินผลพนักงาน  

ภาพรวมการประเมิน (ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2562 ต.ค. – ธ.ค.) 

ท่ี การประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน 331 - - 

2 การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน - 326 - 

3 การจายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานประจําป 2561 - 328 - 

4 การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน 1 2 1 

5 การประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร 3 - 2 

6 การประเมินเพ่ือตออายสุัญญาจางพนักงาน 26 5 - 

7 การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว - - 1 

8 การประเมินสมรรถนะพนักงานป 2561  - - - 

 



 
 2.2.1 การปรับฐานเงินเดือน/ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน/เงินเพ่ิมพิเศษการ

ปฏิบัติงาน 

  การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน 

  1. ใหไดรับเงินเดือนไมนอยกวาอัตราข้ันตนของวุฒิการศึกษา 

2. ใหปรับฐานเงินเดือนข้ันตนและข้ันสูงของตําแหนง 

3. ปรับฐานอัตราเงินเดือนแบบลดหลั่นกันในอัตรารอยละ 2-7 ผูท่ีมีอัตราเงินเดือนต่ําจะ

ไดรับการพิจารณาปรับในอัตราท่ีสูงกวาผูท่ีมีอัตราเงินเดือนสูง และหลังปรับเงินเดือนยังคงรักษาลําดับอาวุโส

ของเงินเดือนของพนักงานไว มีหลักเกณฑดังนี้ 

- ผูท่ีมีเงินเดือนไมถึงข้ันตนของวุฒิการศึกษาและไมมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน จะไดรับเงินเดือน

ใหม ตามอัตราข้ันตนของวุฒิการศึกษาตามโครงสรางอัตราเงินเดือนใหม มีจํานวน 9 คน 

- ผูท่ีมีเงินเดือนไมถึงข้ันตนของวุฒิการศึกษาและมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน จะไดรับเงินเดือนใหม 

ตามอัตราข้ันตนของวุฒิการศึกษาตามโครงสรางอัตราเงินเดือนใหม และปรับฐานเงินเดือนแบบลดหลั่นกันรอย

ละ 2-7 ของเงินเดือนเดิม และเลื่อนเงินเดือน มีจํานวน 26 คน 

- ผูท่ีมีเงินเดือนเกินข้ันตนของวุฒิการศึกษาและไมมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน จะไดรับเงินเดือน

ใหม โดยปรับฐานเงินเดือนแบบลดหลั่นกันรอยละ 2-7 ของเงินเดือนเดิม มีจํานวน 1 คน 

- ผูท่ีมีเงินเดือนเกินข้ันตนของวุฒิการศึกษาและมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน จะไดรับเงินเดือนใหม 

โดยปรับฐานเงินเดือนแบบลดหลั่นกันรอยละ 2-7 ของเงินเดือนเดิม และเลื่อนเงินเดือน มีจํานวน 308 คน 

  สรุปรายละเอียดการปรับฐานโครงสรางอัตราเงินเดือน  

1. พนักงานและลูกจางท่ีไดรับการปรับฐานเงินเดือน จํานวน 344 คน 

2. เงินท่ีใชในการปรับฐานเงินเดือน จํานวน 917,834 บาท 

3. เงินเดือนพนักงานและลูกจางรวม กอนปรับฐานเงินเดือน จํานวน 15,701,047 บาท หลัง

ปรับฐานเงินเดือน จํานวน 16,618,881 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.85 

4. คาเฉลี่ยรอยละการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน (รอยละ 2-7) คือ รอยละ 5.80 

 

 2.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน / เงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงาน 

  รวบรวมผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1/2562 (ผลงานเมษายน – กันยายน 

2561) พรอมท้ังคํานวณ และจายเงินเดือนท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหกับพนักงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 

  - จํานวนผูมีสิทธิ์ในการเลื่อนเงินเดือนและไดเลื่อนเงินเดือน 326 คน  

  - งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติเลื่อนเงินเฉลี่ยรอยละ 3.75 

2.2.3 การจายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการคํานวณเงินตอบแทนพิเศษการปฏิบัติงานประจําป 2561 และจายใหกับพนักงาน

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

  - จํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานจํานวน 328 คน 

  - คณะกรรมการ สสวท.อนุมัติวงเงินในการจายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานเปน 2.5 เทาของ

เงินเดือนของพนักงานท่ีมีสิทธิ์ไดเพ่ิมพิเศษการปฎิบัติงาน  

 

  



 
 2.2.4 การประเมินผลเพ่ือเล่ือนตําแหนงพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – 

ธ.ค. 61)  

            - พนักงานท่ีไดรับการเล่ือนตําแหนง รวมจํานวน 4 คน คือ   

   นักวิชาการ เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการอาวุโส จํานวน  3  คน 

   เจาหนาท่ี เลื่อนตําแหนงเปน เจาหนาท่ีอาวุโส จํานวน 1  คน 
  

  

 2.2.5 การประเมินผลรักษาการในตําแหนงบริหาร 

  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาการในตําแหนงบริหาร ดําเนินการประเมินผูท่ี

ครบรอบการประเมินในเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 3 คน ไดแก 1) นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม  2) 

นางสาวเขมวดี พงศานนท  3) นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแกว  มีผูผานการประเมินและใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสาขา จํานวน 1 คน คือ นางสาวเขมวดี พงศานนท   

  และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการฝาย ในเดือน

ธันวาคม 2561 จํานวน 2 คน ไดแก 1) นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย 2) นางศุภรา บาคาวอส ซ่ึงผานการประเมิน

และใหดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายท้ัง 2 คน 
 

 2.2.6 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง พนักงานท่ีจะผานการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับท่ีผานมาไมต่ํากวา

รอยละ 75 ตามระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอ

อายุสัญญาจางพนักงาน พ.ศ.2560 

 ท้ังนี้ มีผูไดรับการประเมินตอสัญญาจางในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2562 จํานวน 31 คน 

แบงเปน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 2 ป  จํานวน  26  คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 3 ป  จํานวน  -    คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 5 ป  จํานวน  5    คน 

 

 

2.2.7 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน และดําเนินการตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน  

 

 

 

 

 

  

 



 
 2.2.8 ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน 

  ดานการประเมินสมรรถนะพนักงาน มีการประเมินสมรรถนะปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาพนักงาน ใหมีความสามารถท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการทํางาน สําหรับปงบประมาณ 

2561 ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะในเดือนมิถุนายน 2561 ท่ีผานมา โดยมีผลการประเมินท้ังหมด 298 คน 

รายการสมรรถนะท่ีใชในการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ป 2561 

สมรรถนะหลัก ประเมินจากพนักงานทุกคนจํานวน 298 คน  มีพนักงานท่ีมีสมรรถนะหลัก

สอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 95.97  

สมรรถนะดานการบริหาร ประเมินจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานบริหารจํานวน 17 คน มี

พนักงานท่ีมีสมรรถนะดานการบริหารท่ีสอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 100 และไมพบผูท่ีมี

สมรรถนะไมสอดคลอง 

  สมรรถนะตามกลุมงาน ประเมินจากพนักงานทุกคน ยกเวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานบริหาร

จํานวน 281 คน มีพนักงานท่ีมีสมรรถนะตามกลุมงานสอดคลองตามระดับตําแหนง คิดเปนรอยละ 97.51  

รายละเอียด ดังนี้ 

สมรรถนะ 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 286 95.97 12 4.03 

2. สมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) 17 100.00 - - 

3. สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency) 274 97.51 7 2.49 

 

สมรรถนะ 

หลัก 

สมรรถนะ 

ดานการบริหาร 

สมรรถนะ 

ตามกลุมงาน 

กลุมวิชาการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมา

ใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การตัดสินใจและการแกไขปญหา 

กลุมอํานวยการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญมาใช

ในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การบริการท่ีด ี

4. การวางแผนและการบรหิารจดัการ 

 

การมีวิสยัทัศน การบริหารคน 
การบริหารเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ความมุงมั่น

สรางสรรค

นวัตกรรม 

ความซื่อตรง  

และความเปน 

มืออาชีพ 
การทํางานเปนทีม 

การปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

การกํากับดูแลงาน 



 

2.3 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 
 

  ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกรรวมกับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบ โดยในไตรมาสนี้ไมมีการปรับปรุง

ระเบียบและขอบังคับและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
     

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดดําเนินการประสานและติดตามการจัดทําแบบบรรยาย

ลักษณะงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือสงขอมูลใหกับท่ีปรึกษาไดพิจารณาและปรับแกไขใหมีความเหมาะสม โดย

มีการประชุมรวมกับท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะหและพิจารณาขอมูลรวมกันในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 และใน

วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 

2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

           ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดรับมอบหมายจาก สสวท. ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเปน

เลขานุการในการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนงานท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติ

โดยในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ไดมีการจัดประชุมดังกลาว ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

          ไมมีการประชุม เนื่องจากคณะอนุกรรมการชุดเดิมพนจากตําแหนงพรอมกับการครบวาระของ

คณะกรรมการ สสวท. ในเดือนตุลาคม 2561 และไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ชุดใหม 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
 

 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 4/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  

  ครั้งท่ี 5/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561    

โดยมีการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้  

  1. การพิจารณาพนักงานเพ่ือเขารับการอบรมในประเทศ จํานวน 10 รายการ    

  2. การอบรม/ประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ณ ตางประเทศ   

จํานวน 5 รายการ    

                      3. การพิจารณาพนักงานเขารวมการประชุม 45th IAEA Annual Conference                        

                    4. การพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

  5. การดําเนินการคัดเลือกพนักงานเพ่ือรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)   

  6. การพิจารณาพนักงานเพ่ือรับทุนฝกอบรม/ การศึกษาของหนวยงานตางๆ      

  



 

3.งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
 

    3.1 ดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 
  งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจน

จูงใจใหผูท่ีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานและรักษาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกร ดวยตระหนักถึง

ความสําคัญดังกลาว ภารกิจท่ีสําคัญท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คือ 

การจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลท่ีสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล

ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวดวย  
 

• สวัสดิการรักษาพยาบาล  
 สวัสดิการรักษาพยาบาล ไดรับงบประมาณป 2562 จํานวน 10,000,000 บาท และคา

รักษาพยาบาลผูเกษียณอายุและตรวจสุขภาพ จํานวน 1,000,000 บาท  โดยมีคาใชจายรวมในไตร

มาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) จํานวน 2,205,101.2 บาท  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ) 

ประกอบดวย 

 

1. จํานวน(ครั้ง)และคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 

 1.1 พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว รพ. รัฐบาล 

 

  1.2 ครอบครัว รพ.รัฐบาล 

 

 

 

เดือน พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ต.ค. 47 209,010 0 0 1 1,785 

พ.ย. 68 215,959.25 1 26,334.50 4 2,730 

ธ.ค. 50 184,664 2 145,176 1 1,680 

รวมท้ังสิ้น 165 609,633.25 3 171,510.50 6 6,195 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด  174 คร้ัง คาใชจายรวม 787,338.75  บาท 

เดือน ครอบครัว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ต.ค. 34 212,610 1 9,000 0 0 

พ.ย. 43 233,573 3 189,024.40 2 880 

ธ.ค. 43 370,771 1 20,427 0 0 

รวมท้ังสิ้น 120 816,954 5 218,451.40 2 880 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 127 คร้ัง คาใชจายรวม 1,036,285.40  บาท 



 
2. จํานวน (ครั้ง) และคารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 

 2.1 พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว รพ.เอกชน 

 

 3. สรุปคารักษาพยาบาลแยกประเภทผูปวยในและผูปวยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว) 

 

เดือน 

ผูปวยนอก ผูปวยใน 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ต.ค. 81 421,620 17 25,326 1 9,000 0 0 

พ.ย. 111 449,532.25 19 35,683 4 215,358.90 1 9,000 

ธ.ค. 93 555,435.50 16 36,670 3 165,603 0 0 

รวมท้ังสิ้น 285 1,426,587.75 52 97,679 8 389,961.90 1 9,000 

   รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 337 คร้ัง คาใชจายรวม 1,524,266.75 บาท รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 9 คร้ัง คาใชจายรวม 398,961.90บาท 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 346 คร้ัง คาใชจายรวม 1,923,228.65 บาท  

 

 4. สรุปคาทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน 

 

เดือน 

ทันตกรรม 

รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ต.ค. 1 1,785 14 27,448 

พ.ย. 6 3,610 11 21,580 

ธ.ค. 1 1,680 16 35,030 

รวมท้ังสิ้น 8 7,075 41 84,058 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 49 คร้ัง คาใชจายรวม 91,133 บาท 

 

 5. คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

เดือน 
คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

จํานวนผูเบิก จํานวนใบเสร็จ คาใชจาย 

ต.ค. 9 22 43,416.90 

พ.ย. - - - 

ธ.ค. 20 64 147,322.50 

รวมท้ังสิ้น 29 86 190,739.40 
 

เดือน พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ต.ค. 17 25,326 0 0 14 27,448 

พ.ย. 19 35,683.15 0 0 11 21,580 

ธ.ค. 16 36,670 0 0 16 35,030 

รวมท้ังสิ้น 52 97,679.15 0 0 41 84,058 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 93 คร้ัง คาใชจายรวม 181,737.15 บาท 



 
 5.1 จําแนกประเภทการรักษาและประเภทสถานพยาบาล คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 

  5.1.1 จํานวนรายการและคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 

 

  5.1.2 จํานวนรายการและคารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 

 รวมคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 คือ 190,739.4 บาท 
   

 

  

 

 

  

 

ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561) มีการดูแลดานการรักษาพยาบาล

แกพนักงานและครอบครัวพนักงาน โดยมีคาใชจายการรักษาพยาบาล ท้ังผูปวยใน ผูปวยนอก ทันตกรรม 

และสวัสดิการคารักษาพยาบาลคนเกษียณ รวมท้ังส้ิน 2,205,101.2 บาท 

 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 3 ครั้ง มีคาใชจาย

รวม 171,510.50 บาท เฉลี่ยคิดเปน 57,170 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงานท่ีเขารับการรักษาพยาบาล

ประเภทผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 6 ครั้ง มีคาใชจายรวม 227,451.40 บาท เฉลี่ยคิดเปน 

37,908 บาทตอครั้ง 

 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยนอก (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 217 ครั้ง มี

คาใชจายรวม 707,312.4 บาท เฉลี่ยคิดเปน 3,259.50 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงานท่ีเขารักษา

ประเภทผูปวยนอก (รัฐบาล) จํานวน 120 ครั้ง มีคาใชจายรวม 816,954.50 บาท เฉลี่ยคิดเปน 6,807 บาท

ตอครั้ง 

เดือน พนักงานท่ีเกษียณอายุเขารักษา รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ต.ค. 15 37,087.50 - - 5 3,875 

พ.ย. - - - - - - 

ธ.ค. 43 111,801 - - 5 5,950 

รวมท้ังสิ้น 58 148,888.5 - - 10 9,825 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด  68 คร้ัง คาใชจายรวม 158,713.5  บาท 

เดือน พนักงานท่ีเกษียณอายุเขารักษา รพ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ต.ค. 2 2,454.40 - - - - 

พ.ย. - - - - - - 

ธ.ค. 10 16,731.50 - - 6 12,840 

รวมท้ังสิ้น 12 19,185.9 - - 6 12,840 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด  18 คร้ัง คาใชจายรวม 32,025.9  บาท 

2,205,101.2 

คาใชจาย(บาท)ในการรักษาพยาบาล  

ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2562 
     
 



 
 หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาลในชวงไตรมาสท่ี 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค.) ระหวาง

ปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 

เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 

ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2562 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,418,232.4 1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,524,266.9 

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 285,762.75 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 398,961.9 

3. ทันตกรรม 93,975.50 3. ทันตกรรม 91,133 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 75,762 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 190,739.4 

รวม 1,873,732.65 รวม 2,205,101.2 

 

 จากตารางขางตน พบวา ในชวงไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2561 มีคารักษาพยาบาลนอยกวาใน

ชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2562 อยูท่ี 331,368.55 บาท สาเหตุท่ีทําใหปงบประมาณ 2561 มี

คาใชจายคารักษาพยาบาลมากข้ึนมาจาก ประเภทคารักษาพยาบาล “ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน)” และคา

รักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 

 

 หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาลในชวงไตรมาสท่ี 4 (เดือน ก.ค. – ก.ย.) ปงบประมาณ 

2561 และ ไตรมาสท่ี 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลระหวาง ไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ 2561 และไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 

ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค. – ก.ย. 61) ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2562 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,553,969 1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,524,266.9 

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 183,914.75 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 398,961.9 

3. ทันตกรรม 79,658 3. ทันตกรรม 91,133 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 273,818.40 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 190,739.4 

รวม 2,091,360.15 รวม 2,205,101.2 

  

  

 

 

 

 

  

 



 

• สวัสดิการการกูยืมและการออม 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการจัดสวัสดิการดานการกูยืมและการออมท่ีมี

ความสอดคลองกับสถานการณขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  เพ่ือใหประโยชนสูงสุดตอ

พนักงาน  

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแลว และ กองทุนสงเคราะห 

 1.1 จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนสงเคราะห 

   จํานวนพนักงานและลูกจางช่ัวคราวท่ีอยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซ่ึงจดทะเบียน

แลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีจํานวนท้ังสิ้น 342 คน และกองทุนสงเคราะห 3 คน รวมท้ังส้ิน 345 คน 

แบงออกดังนี้   

  

 

1.2 รายละเอียดการสงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานและลูกจาง

ช่ัวคราว สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

 

 

จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (พนักงานและลูกจางฯ)  342 คน 

  จํานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห               3 คน 
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1.3 รายละเอียดการสงเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานและลูกจางช่ัวคราว 

สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สสวท. (342 คน) 

 

 

2. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครู ชพค. 

เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะมรดกสําหรับทายาทอีกชนิด

หนึ่ง เปนการดําเนินการในการชวยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา  ปจจุบันมีสสวท.เปนสมาชิกรวมท้ังสิ้น 68 คน 

(ต.ค. – ธ.ค. 61 เฉลี่ยแลวจายเดือนละ 609 บาท/เดือน) 

 

3. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหคูสมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.) 

  เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือคูสมรสผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะเปนมรดก

สําหรับคูสมรสหรือทายาทเชนเดียวกับ ชพค. ปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 18 คน (ต.ค. – ธ.ค. 61 เฉลี่ยแลว

จายเดือนละ 311 บาท/เดือน) 

 

4. สวัสดิการกูยืม          

  สสวท. ไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงิน เพ่ือจัดสวัสดิการดานการกูยืมเงินดังนี้ 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห เพ่ือจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยใหกับพนักงาน 

2. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือสงเสริมดานเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน 

3. ธนาคารออมสิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล)  

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

ลําดับท่ี สถาบันการเงิน วงเงินกู (บาท) อัตราดอกเบ้ีย 

รอยละตอป 

จํานวนผูใชสิทธ(คน) 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 73,807,856.66 3.00 66 สัญญา 

2 สหกรณออมทรัพย สสวท. จํากัด 25,365,200 4.50 เงินกูสามัญ   49 สัญญา 

เงินกูฉุกเฉิน 200 สัญญา 

เงินกูพิเศษ      1 สัญญา 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 2,568,591.52 7.25 7 

4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 16,805,803.81 7.25 16 

5 ธนาคารกรุงไทย  ปรับยอดใหม 7.87 12 

 

5. การกูยืมเพ่ือการซื้อสื่ออุปกรณเทคโนโลยีและการกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน 

   ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 มีพนักงานกูยืมเพ่ือซ้ือส่ือจํานวน 64 ราย โดยมีคาใชจาย

ในการกูยืมรวม 2,886,166 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูท่ี 1,301,595 บาท 

และไมมีกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน  

 

• งานสวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆท่ีเก่ียวของ (ไตรมาสท่ี 1 ต.ค. – ธ.ค. 61) 
 1. กูซ้ือส่ือ วัตถุประสงคของสวัสดิการดังกลาวนี้เพ่ือชวยใหพนักงานสามารถจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีท่ีมี

ราคาแพงแตสามารถผอนชําระไดโดยไมเสียดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาตามระเบียบ สสวท. กําหนดใหพนักงาน

สามารถมีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นํามาใชในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน  

 ในไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 มีพนักงานใชสิทธิ์กูยืมจํานวน 9 ราย ยอดรวมท้ังหมด 408,300 

บาท แบงเปนรายเดือน ดังนี้ 

   เดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 4 ราย 

   เดือน พฤศจิกายน 2561 จํานวน 1 ราย 

   เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 4 ราย 

 2. หนังสือผานสิทธิ์สถาบันทางการเงิน วัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานไดรับสวัสดิการและชวยเหลือ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกกวาบุคคลภายนอก โดยไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 มีจํานวนผูใชสิทธิ์จํานวน 1 

ราย (ธนาคารอาคารสงเคราะห) 

 3. จัดหาเครื่องแตงกายชุดสูท วัตถุประสงคเพ่ือความเรียบรอยและพรอมเพรียงและเปนการแสดง

สัญลักษณของหนวยงาน ใหกับคณะกรรมการ สสวท. และพนักงานใหม จํานวน 36 ชุด เปนเงิน 96,300 บาท 

 



 
 

 4. จัดทําคําส่ังคณะกรรมการ สสวท. แตงตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 

  โดยประธานกรรมการ สสวท. ลงนาม จํานวน 6 ฉบับ 

 5. จัดทําประกาศ / คําส่ังแตงตั้งพนักงาน / แตงตั้งคณะกรรมการ / แตงตั้งอนุกรรมการ / แตงตั้ง

คณะทํางาน โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนาม จํานวน 26 ฉบับ 

  5.1 แตงตั้งพนักงาน จํานวน 6 ฉบับ 

  5.2 ประกาศ/แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน จํานวน 18 ฉบับ 

  5.3 อนุญาตใหพนักงานลาออกจากงาน จํานวน 1 ฉบับ 

 6. ขออนุมัติเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยในสถานพยาบาลของรัฐ ใหกับพนักงาน ลูกจาง

ช่ัวคราวและบุคคลในครอบครัว จํานวน 17 ครั้ง 

 7. จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล จํานวน 24 ครับ 

 8. สวัสดิการน้ําดื่ม 

  จํานวน 576 ถัง เปนเงิน 20,338.56 บาท 

 9. สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร 

  จํานวน 28 คน เปนเงิน 130,011.75 

 10. กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. ดังนี้ 

  10.1 เงินชวยเหลือคาใชจายในการสมรส จํานวน 2 ครั้ง 

  10.2 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 2 ครั้ง 

  10.3 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานท่ีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 

จํานวน 4 ครั้ง 

  10.4 เงินชวยเหลือคาจัดการศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน จํานวน 1 ราย 

 11. จายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับพนักงาน จํานวน 10 ราย คือ 

  11.1 ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไมย (ท.ม.) จํานวน 1 ราย 

  11.2 ชั้นตริตราภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) จํานวน 1 ราย 

  11.3 ชั้นจตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) จํานวน 3 ราย 

  11.4 ชั้นจุตรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) จํานวน 5 ราย 

 

 
     



 
  

4.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ 
 
 

    4.1 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงสมรรถนะ  
  ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – 

ธ.ค. 61) ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางใน

การสงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตางๆในกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล    

  ปงบประมาณ 2562 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร รวมกับฝายแผน ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดเพ่ือไปสูการเปนองคกร 4.0  เพ่ือนําสง

สํานักงาน กพร. ท้ังนี้ไดวางแผนการดําเนินการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 -2565  โดย

ประกอบดวย การพัฒนาใน 5 มิติ ดังนี้ 

   มิติท่ี 1 การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อยางเปนระบบ 

   มิติท่ี 2 การพัฒนาผูบริหาร สูผูนําการเปล่ียนแปลง 

   มิติท่ี 3 การสรางแผนความกาวหนาในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดตําแหนง 

   มิติท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการใหมีความความย่ังยืนและเขมแข็ง 

   มิติท่ี 5 การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะตอสังคม 

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา ผูเขาอบรม จํานวน (คน) 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562 2 ตุลาคม 2561  ผูปฏิบัติงานใหม 11 

2 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562  1 พ.ย. 2561 ผูปฏิบัติงานใหม 7 

3 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 2562  6 ธ.ค. 2561 ผูปฏิบัติงานใหม 3 

4 หลักสูตร การพัฒนาทีมงานสําหรับ

ผูปฏิบัติงานใหม We are IPST รุนท่ี 15 

29 พ.ย. –  

1 ธ.ค.2561  

ผูปฏิบัติงานใหม 40 

 

 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  4 ครั้ง  รวมจํานวน  61 คน 

  

 

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 

 สสวท. สงพนักงานจํานวน 5 คน เขาอบรมหลักสูตร Superb Supervisor ณ โรงแรมเจาพระยาปารค  

ประกอบดวย นางสมนึก ทิศหลา นส.บุศรินทร นีละกาญจน นส.จิรวดี อ่ิมสกุล นางมยุรี เทพรักษา และ 

นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

 สําหรับหลักสูตรสมรรถนะทางบริหารท่ีเขารวมกับหนวยงานภายนอก สวนใหญอยูระหวางการเสนอชื่อเพ่ือ

เขารวมการอบรมในไตรมาสถัดไป 

 

3. สมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

 

3.1 ทุนการศึกษา 

 3.1.1 ทุน สสวท. 

  1) ระดับปริญญาเอก  

 ปจจุบันแบงออกเปนท้ังหมด 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561) 

กลุมท่ี 1 รายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวแตยังไมแจงจบการศึกษา จํานวน 6 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.โศภิตา อุไพพานิช ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 59 

2 น.ส.จีระพร  สังขเวทัย 

ผูชํานาญ 

สาขาเทคโนโลย ี

นวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยี  

ภาควิชานวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5 ส.ค. 2556 ถึง 

1 ส.ค. 2560 

3 

 

นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ  

นักวิชาการ   

สาขาเทคโนโลย ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1 ก.ย 2557 ถึง  

31 ส.ค .2560 

4 นางอรนิษฐ  โชคชัย 

นักวิชาการ 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  

วิชาเอกการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

(หลักสูตรนอกเวลาปฏิบัติงาน) 

1 ต.ค. 2557 

 ถึง 30 ก.ย.2560 

(นอกเวลาและเต็มเวลา) 

 

5 นส.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ                  

นักวิชาการ                               

สาขาเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาครุศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม 

23 ส.ค.-30 ก.ย.2557 

(นอกเวลา)  

1 ต.ค. 2557 ถึง 31มี.ค.

61 (เต็มเวลา) 



 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

6 นางเหมือนฝน  เยาววิวัฒน 

นักวิชาการอาวุโส  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

คณิตศาสตรศึกษา , National Institute of Education 

(NIE) สาธารณรัฐสิงคโปร 

6 ม.ค. 2557 ถึง  

6 มิ.ย. 2561 

 กลุมท่ี 2 อยูระหวางการศึกษา จํานวน 5 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.นันทนภัส ลิ้มสันติธรรม  

ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาศาสตรศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ส.ค. 2557 ถึง 14 

ส.ค. 2562 ขยายเวลา 

15 ส.ค. 61 – 14 ก.พ. 

62 

2 นางสาวศานิกานต  เสนีวงศ 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

Science Education 

Monash University 

Australia 

1 มี.ค. 2559 ถึง  

29 ก.พ. 2563 

3 น.ส.พิลาลักษณ ทองทิพย 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

31ก.ค. 2560 ถึง 

 30 ก.ค. 2563 

4 น.ส.เบญจมาศ เหลาขวัญสถิตย  

นักวิชาการ  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 

31ก.ค. 2560 ถึง  

30 ก.ค. 2563 

5 นางสาวกมลนารี ลายคราม Science Education 

University of Alberta 

Canada 

4 ก.ย.61- 3 ก.ย. 65 

 

 

 กลุมท่ี 3 ไดรับอนุมัติใหรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5 คน 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 

๑ นางสาวดนิตา ชื่นอารมณ Mathematics Education หรือ Curriculum and Instruction 

๒ นางสาวกมลนารี ลายคราม* Science Education หรือ Curriculum and Instruction 

๓ นางสาววิชุราตร ีกลับแสง Earth Science Education 

๔ นายจตุพล งามแมน Mathematics Education  เนนดาน Assessment  หรือสาขาอ่ืนท่ี

เนนทางดาน Assessment in Mathematics 

๕ นางทวินันท แสงขัติยะ Gifted Education  

*เดินทางไปศึกษาท่ี University of Alberta เม่ือวันท่ี 19 ส.ค. 61 

 

 



 
  2) ระดับปริญญาโท (นอกเวลาปฏิบัติงาน) จํานวน 2 คน 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา ระยะเวลา 

1 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 
บริหารธุรกิจ เนนการบริหารทรัพยากร

มนุษยและองคการ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1 พ.ค. 2561 – 30 พ.ค. 2563 

 

 
2 นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี 

 

 3.1.2 ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 

สํานักงาน ก.พ. อนุมัติจัดสรรทุนประเภททุนตามความตองการของสวนราชการ/ หนวยงานของรัฐ (ทุนพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ-ศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให  สสวท. จํานวน 1 ทุน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร  หรือ

สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ วิชาเอก/ เนนทางดาราศาสตรและอวกาศ  (Astronomy and Space Science)  โดย

ตองดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด    และสงรายชื่อพรอมสงเอกสาร

ท่ีกําหนดใหสํานักงาน ก.พ. ภายในกําหนด 120 วัน (ครบกําหนดวันท่ี 16 มีนาคม 2562 โดยฝายทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองคกรไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําขอมูลตามแบบโครงการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สง

สํานักงาน ก.พ. ทางอีเมลในรูปแบบไฟล pdf เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 

       2. จัดทําแผนการดําเนินการฯ โดยใหประกาศรับสมัครคัดเลือก ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 รันสมัคร

ตั้งแตวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผูผานการกลั่นกรองในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

2562 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับทุนในวันท่ี 1 มีนาคม 2562  

3. จัดทําประกาศรับสมัคร โดยประชาสัมพันธในเว็บไซต สสวท. และใน KM Portal ของ สสวท. 

 

3.2 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ (ปงบประมาณ 2562) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
กล

าง
 

พ
นัก

งา
นวิ

ชา
กา

ร 

พ
นัก

งา
นอ

ําน
วย

กา
ร 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

1 การเดินทางศึกษาดูงานสถาบัน 

National Institute of 

Technology (KOSEN)  

ณ สถาบัน National Institute of 

Technology (KOSEN)  

20 - 26  

ตุลาคม 2561 

ผูอํานวยการ สสวท.  

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค)

ผช.ผอ.วรวรงค รักเรืองเดช 

นส.นัฏฐพร  รุจิขจร 

นายอธิป  ฉายากุล 

4 ญี่ปุน 2 1 1   



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
กล

าง
 

พ
นัก

งา
นวิ

ชา
กา

ร 

พ
นัก

งา
นอ

ําน
วย

กา
ร 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

2 ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสริิวรรณ เปน

วิทยากรบรรยายในงาน 5th 

International Symposium on 

Mathematics Education and 

Innovation (ISMEI) in 

Yogyakarta  

 

13 - 14 

พฤศจิกายน 

2561 

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสริ-ิ

วรรณ 

1 อินโด 

นีเซีย 

1     

3 ผูอํานวยการ สสวท. (ศ.ดร.ชกิูจ 

ลิมปจํานงค) เดินทางไปปฏิบัติงาน 

ณ กรุงลอนดอน  

4 – 9  

ธันวาคม 2561 

ผูอํานวยการ สสวท. 

(ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค) 

1 สหราช

อาณา 

จักร 

1     

  
ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 6 คน 
 

3.3 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปงบประมาณ 2562 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

1 วันท่ี 8 

พฤศจิกายน 

2561 

อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทํารางานดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

วิเคราะหและวางแผน ณ  โรงแรม Swillsotel Le Concorde  

จํานวน 1 คน 

นายชญพันธุ พุมสงวน 

2 วันท่ี 15 - 17 

พฤศจิกายน 

2561 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝาย 

สควค. ณ จังหวัดลําปาง  

จํานวน 10 คน 

3 วันท่ี 16 

พฤศจิกายน 

2561  

อบรมหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรม my hotel CMYK นั้น 

จํานวน 1 คน 

นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ 

4 วันท่ี 15-16 

พฤศจิกายน 

2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การเรียนการสอน  

จํานวน 2 คน 

- นายชาญณรงค พูลเพ่ิม 

- นส.ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ 

5 วันท่ี 23-24 

พฤศจิกายน 

2561 

อบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลัง" รุนท่ี 8 

ใน ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร   

จํานวน 3 คน 

- นางมยุรี เทพรักษา 

- นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

- นส.กนกวรรณ สายสินธุ 



 
ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

6 วันท่ี 24-25 

พฤศจิกายน 

2561 และ 1-2 

ธันวาคม 2561 

อบรมหลักสูตร CompTIA Clound+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (นายถนิม ทิพยผอง) 

จํานวน 1 คน  

(นายถนิม ทิพยผอง) 

7 วันท่ี 14 –  15 

ธันวาคม 2561 

อบรมหลักสูตรบริหารผลงานของพนักงานอยางไร ใหไดงานและได

ใจ (Performance Management System :PMS)  

โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท 

จํานวน 1 คน 

นางสุวิมล พีรทรัพย 

8 วันท่ี 17 –19 

ธันวาคม 2561 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

จํานวน 1 คน 

นางสาวสริมดี นาคสังข 

9 วันท่ี 16-17 

ธันวาคม 2561 

การฝกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการตรวจสอบหลักฐานการ

จายเงินของ สสวท. ณ โรงแรมบูเลอวารด กรุงเทพฯ (ฝายการเงิน

และบัญชี) 

จํานวน 16 คน 

10 วันท่ี 18 

ธันวาคม 2561 

อบรมหลักสูตร Superb Supervisor ณ โรงแรมเจาพระยาปารค จํานวน 5 คน 

- นางสมนึก ทิศหลา 

- นส.บุศรินทร นีละกาญจน 

- นส.จิรวด ีอ่ิมสกุล 

-นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

-นางมยุรี เทพรักษา 

11 วันท่ี 19-21 

ธันวาคม 2561 

อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2013/2016 

Function and Database ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. 

จํานวน 1 คน 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

 

 ไตรมาส 1 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 11 ครั้ง 42  คน 

 

3.4 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP 

ท่ี ระยะเวลา  

 

หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม 

(คน) 

1 ในวันท่ี 24 - 25 ตุลาคม 

2561 เวลา 09.00 -

15.00 น. ณ หองประชุม 

ASTEP ชั้น 1 อาคาร

อํานวยการ 

การฝกอบรมเรื่อง Client-Centered Design for Young Children โดย 

Elissa Milto , Director of Outreach ท่ี Tufts University Center for 

Engineering Education and Outreach (CEEO) จัดโดย ASTEP 

20 

 

 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP   

  ไตรมาส 1 มีการจัดการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน  20 คน  



5.งานริเร่ิมและพฒันานวัตกรรมการทํางาน    

 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงาน ตลอด

ระยะเวลาของตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกร ไดปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว และเขาถึงงาย เพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

สื่อสารท้ังภายในและภายนอกขององคการ  

5.1 งานประชาสัมพันธภายใน 

1. แนะนําพนักงานใหมประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 จํานวน 6 คน 

  

  

  



2. แสดงความยินดีพนักงานไดรับการเลื่อนตําแหนงประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 จํานวน 4 คน 

     
 

      
 

3. โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคล 

o การศึกษาดูงาน “เรียนรู วิถีพอเพียง” 

 



4. โปสเตอรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงาน 

o การเปดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เปนกรณีพิเศษ 

 
 

o สิทธิการลาประจําปของพนักงาน  

 

  



o สวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับพนักงาน 

 
 

o ปฏิทินวันหยุดประจําป 2562 

 



การส่ือสารและใหขอมูลตางๆ กับพนักงานผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

o LINE@ ในชื่อบัญชี @hrodipst มียอดผูติดตามจากปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจํานวน 27 คน เปน

จํานวน 261 คน เพ่ือใหขอมูลความรูกับพนักงานเปนประจําทุกวันพุธโดย “นองเต็มใจถามตอบ” แจง

ขาวสาร รวมท้ังตอบปญหาการใชงานตางๆ ผานระบบสนทนา 

            
 

o “เต็มใจถามตอบ” ประจําทุกวันพุธ จํานวน 13 เรื่อง ไดแก การขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน การเบิก

คารักษาพยาบาล สวัสดิการกูประเภทตางๆ การเปลี่ยนแปลงเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

    
 

 

 



o Clip Video  

- คลิปวิดีโอแนะนําการชําระหนี้เงินกูธนาคารอาคารสงเคราะหเพ่ิม ผานแอพพลิเคชั่น GHB ALL 

 
 

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

ขอมูลการใชงานเว็บไซต 

 

 

                                    

 

 

• เนื้อหาท่ีมีการเขาใชงานมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 มี 5 ลําดับสูงสุด ดังนี้  

1. ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / แนวปฏิบัติ 

2. แนะนําพนักงานใหม 

3. สวัสดิการประโยชนตอบแทน 

4. ปฏิทินกิจกรรม 

5. เปดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เปนกรณีพิเศษ 

 

 

  

เขา้ชมเวบ็ไซต ์2,235 ครัง้ 

https://www.youtube.com/watch?v=phyoInFf2Ys&t=7s


5.2 งานประชาสัมพันธภายนอก 

1. ประกาศรับสมัครพนักงาน ผานชองทาง Facebook Fan page HR IPST Thailand และเว็บไซตสมัคร

งานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

  
 

 
  



5.3 งานริเร่ิมและพัฒนา 

1. การตรวจสอบครุภัณฑดวยการสแกน QR Code 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดทดลองนํา QR Code มาใชสําหรับการตรวจครุภัณฑ

ประจําปของฝาย เพ่ือจัดทําฐานขอมูลครุภัณฑและประวัติการครอบครองครุภัณฑของพนักงานภายใน

ฝายฯ และเปนการอํานวยความสะดวกในการเช็คขอมูลครุภัณฑแตละชิ้นจากการสแกน QR Code ได

ดวยตัวเอง 

       

 



6.งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 
 

6.1 พัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ PMQA 
  

ตามยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ไดกําหนดใหโครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA  เปนโครงการหลักในยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริม

ภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย   

โดยท่ี สสวท. ไดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตั้งแตปงบประมาณ 2560  และตอเนื่องในปงบประมาณ 2561 โดยไดวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการ และ

วิเคราะหองคการตามเกณฑ PMQA ในหมวด 1 : การนําองคกร และหมวด 5 : การมุงเนนบุคลากร  ฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกรจึงไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ ISO9000, TQA, 

PMQA, SEPA ซ่ึงไดรบคําแนะนําวา การพัฒนาคุณภาพองคการสามารถใชเกณฑ TQA หรือ PMQA ก็ได เนื่องจาก

ตางก็ไดนําแนวคิดและโครงสรางของรางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm  Baldrige national 

Quality Award) มาปรับใชใหสอดคลองกับประเทศไทย 

  เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพองคการ ในปงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA ในยุทธศาสตรท่ี 5 ของ สสวท. เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจึงไดขออนุญาตเชิญ นายกิตติณัฐ 

พนมฤทธิ์ ผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการโครงการ

ดังกลาว และขออนุญาตใหนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ นําเสนอแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพองคการแก

คณะผูบริหารระดับสูงของ สสวท. เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 โดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดทําราง

แผนการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อใหเปนองคการแหงคุณภาพ ประจําป 2562 โดยมีแผนการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ดังนี้  

  1. คณะผูบริหารระดับกลางและระดับสงูและผูเก่ียวของศึกษาดูงานหนวยงานที่ดําเนินงาน PMQA (กรม

ควบคุมโรค ซึ่งไดรับรางวัล PMQA ทุกหมวดในป 2561) 

  2. แตงตั้งคณะทํางาน 5 คณะ (ตามยุทธศาสตร) 

  3. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 คร้ัง) 

                             คร้ังที่ 1  คณะผูบริหารและผูเก่ียวของวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการตามเกณฑ PMQA 4.0 

และวิเคราะหระบบงานและการคัดเลือกตัววัดผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) 

                             คร้ังที่ 2  คณะทํางานประเมินสถานะองคการเทียบกับเกณฑ PMQA 4.0 (หมวด 1-หมวด 6) และ

จัดทําแผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA  (Action Plan) 

                             คร้ังที่ 3  คณะทํางานติดตามและสรุปผลการพัฒนาองคการ และปรับปรุงแผนการบริหารจัดการผล

การดําเนินงานฯ  (Action Plan)  

                      4. ทดลองนําแผนไปใช  

                      5. เสนอแผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA  



  โดยคาดวาจะทําให สสวท.มี 1) แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงาน (Action Plan) สําหรับปงบประมาณ 

2563  2) แผนปฏิบัติการเรงรัด (Quick-Win)  และ 3) ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทํางานนอย 

ผลงานมาก) ทั้งนี้อยูระหวางการเสนอแผนใหผูบริหารพิจารณา 
 

6.2 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
 

  การจัดการความรู หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยู

ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู

และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพอันจะ

สงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ.ร.) 

            ในระยะเวลาปงบประมาณ 2562 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจะดําเนินการจัดการ

ความรู โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนของงานประจํา และสวนของงานเชิงกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สวนของงานประจํา มีการปฏิบัติงานโดยทําการรวบรวม เผยแพร ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

ตามท่ีไดรับมาจากหนวยงาน สาขา ฝาย โดยมีกิจกรรมตางๆ ท่ีทําในแตละเดือน ดังนี้ 

1. การจัดแผนประจําป 2561 -2563 การจัดการความรูของ สสวท. 

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

ระบบ E-HR ในหนา KM / ขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เชน วันหยุด

ประจําป  แนวปฏิบัติ ระเบียบ รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนตน รวมถึงความรูบนระบบ KM 

Intranet ใหทันสมัยอยูเสมอ 

3. รวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

สวนของงานเชิงกลยุทธ ในปงบประมาณ 2562 จะดําเนินการจัดการประชุมสรุปองคความรูสํานัก

บริหารและสํานักพัฒนาองคกร และกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนประจําป 2561-2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผล การสรุปองคความรูสํานักพัฒนาองคกรและสํานัก

บริหาร เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรูท่ีสําคัญภายในหนวยงาน และถายถอดองคความรูอยางเปน

รูปธรรม 

2. กิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี องคกรท่ีเปนแบบอยางเรื่องการบริหารจัดการความรู (Best 

Practice) เพ่ือนําองคความรูจากการดูงานมาพัฒนาการบริหารจัดการความรูใน สสวท. ใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรม IPST GURU Sharing โดยดําเนินการตอจากปงบประมาณ 2561  

1. ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญโดยจําแนกตามทักษะ ความรูความสามารถของพนักงาน   ทุก

คน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญสูบุคลากร สสวท. อันนําไปจัดเก็บเปน

ขอมูลท่ีสามารถสืบคนและพัฒนาตอยอดไดจากรุนสูรุน 

2. สงเสริมใหบุคลากรคนหาความเชี่ยวชาญของตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญตามกลุม

งานสาขา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหนวยงานและองคกรตอไป 

กิจกรรมการบริหารจัดการความรู (ไตรมาสท่ี 1 ต.ค. – ธ.ค. 61) 



 - ดําเนินการประสานวิทยากรเพ่ือเตรียมการจัดประชุมสรุปองคความรูสํานักบริหารและสํานักพัฒนา

   องคกร ในเดือน กุมภาพันธ 2562 

 - กิจกรรมเมนูความรู โดยนําสาระนารูจากแหลงขอมูล สื่อ เว็บไซต ท้ังภายในและตางประเทศมา

   เผยแพรใหบุคลากร สสวท. ไดศึกษา จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. เดือนตุลาคม 2561 เรื่อง “ The Key to Career Growth .Surround Yourself with People 

Who  Will Push You” 

2. เดือนพฤศจิกายน 2561 เรื่อง “How to Keep Working When You’re Just Not Feeling It” 

3. เดือนธันวาคม 2561 เรื่อง “ How to Collaborate with People You Don’t Like” 

 
 

  6.3 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 
  ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพของ

องคกรและผลงานของพนักงาน ดวยตระหนักถึงความสําคัญนี้ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจึงได

ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความผูกพันโดยผานรูปแบบการจัดท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพนักงานแตละ

กลุม แตละชวงวัย โดยไตรมาสท่ี 1 ( ต.ค. – ธ.ค. 61) มีกิจกรรม ดังนี้ 
   

ท่ี กิจกรรม วันเวลา จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1 We Care Your Voice ประจําเดือน  ตุลาคม  

2561 

ตุลาคม  2561 16 

2 We Care Your Voice ประจําเดือน  

พฤศจิกายน 2561 

พฤศจิกายน  2561 35 

3 We Care Your Voice ประจําเดือน   

ธันวาคม 2561 

ธันวาคม 2561 13 

รวมจํานวนผูเขากิจกรรม 64 

 

การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลายในไตรมาส 1 มีการจัด

กิจกรรมท้ังหมด 3 ครั้ง  รวมคนเขารวมกิจกรรมจํานวน 64 คน มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

1. We Care Your Voice ประจําเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม 2561 

กิจกรรม “We  Care  Your  Voice” "เพราะเสียงของคุณมีความหมายสําหรับเรา" บุคลากร สสวท. สามารถ

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือบอกตอในเรื่องท่ีเปนประโยชน  ความคิดสรางสรรค  นวัตกรรม หรือเรื่อง

อ่ืนๆ ใหเรารูผานชองทางนี้ท่ีเปนสื่อกลางใหคุณ โดยมีกิจกรรมในแตละเดือนท่ีเปนคําถามท่ีใหแสดงความคิดเห็น

ในทุกๆ เดือน หรือแสดงขอคิดเห็นท่ีสามารถแจงไดผานชองทางตางๆ ในไตรมาส 1 มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 3 

ครั้ง  รวมคนเขารวมกิจกรรมจํานวน 64 คน รายละเอียดดังนี้ 

  เดือนตุลาคม 2561  หัวขอ แสดงความคิดเห็นวาทานตองการท่ีจะทราบ-หรือมีคําถามท่ีตองการจะรู

เก่ียวกับงานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร อยากให "นองเต็มใจ ถาม - ตอบ" ในสวนงาน หัวขอ เรื่องใด 

พรอมท้ังเขียนรายละเอียดหัวขอดังกลาว 

          เดือนพฤศจิกายน 2561  หัวขอ "5 อยางสูการทํางานท่ีเปนสุข"  



 เดือนธันวาคม 2561     หัวขอ "3 สิ่งท่ีจะทําเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน" และ "3 สิ่งท่ีตองการให

องคกรสนับสนุนในการทํางานใหดีข้ึน" 
 

6.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับความเขาใจในเรื่องราวและแนวคิดใหมๆ และสามารถนําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและพัฒนางานใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพดียิ่งข้ึนและเพ่ือเปนการชวยลด

ความตึงเครียดใหกับผูปฏิบัติงานและเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพบปะสังสรรคกันในทุกหนวยงาน ท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชวยเสริมสรางมิตรภาพและความสัมพันธอันดีตอกัน จํานวน 30 คน 

 กิจกรรมการศึกษาดูงาน “เรยีนรู วิถีพอเพียง” ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ และ

ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม  
 



 กิจกรรม จิตอาสาชวยเหลือสังคม และรวมพิธีเททองหลอพระพุทธชัยม่ิงมงคลและทําบุญงานจุลกฐิน 

ปท่ี 3 ระหวางวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหนองออ ต.ปาซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย มีผูบริหารและตัวแทน

พนักงานจํานวน 10 คน รวมกิจกรรม โดยใชงบประมาณ 107,685 บาท  

 วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้เพ่ือเปนการสงเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ไดเผยแพร 

ประชาสัมพันธสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนของ สสวท. อีกท้ังเพ่ือใหพนักงานภายในองคกรไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมพรอมท้ังเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิด 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 กิจกรรมท่ีจัดรวมกับทางสโมสร สสวท. 
 



 จัดงานสงทายปเกา 2561 ตอนรับปใหม 2562  วันท่ี 26 ธันวาคม 2561  โดยจัดใหมีกิจกรรม ทําบุญ ตัก

บาตร / เปดบาน สวัสดีปใหม 2562 “แบงปนความสุข  รวมสนุกทุกหนวยงาน" และ Kick-Off งานรณรงคลดการ

ใชพลาสติก/กิจกรรมสังสรรค รื่นเริง ในชวงเย็น มีบุคลากรท่ีอยูใน สสวท. เขารวมกิจกรรม 400 คน  

 วัตถุประสงคท่ีจัดงานดังกลาวนี้เพ่ือ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีนิยม วัฒนธรรม  และ

นันทนาการของผูปฏิบัติงานเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานภายในองคกรของ สสวท. อีกท้ัง

เสริมสรางความสมัคร สมาน สามัคคี และความผูกพัน ใหเกิดข้ึนระหวางบุคลากรภายในองคกร 

 

   
 

   
 

   
 

 

 

6.7 กิจกรรมพัฒนาดานอื่นๆ 

 กิจกรรมการบริจาคโลหิต 



  เพ่ือใหบุคลากร สสวท. รวมทําความดีเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชรา           

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือสังคม   

สวนรวม โดยกิจกรรมการบริจาคโลหิต ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 จัดข้ึนท้ังหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ตุลาคม 2561  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  8 คน 

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  7 คน 

 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  10 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

 ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร   

ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1(ต.ค. – ธ.ค. 61) ประกอบดวย  3 รหัสกิจกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 61) ดังนี้ 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย ณ 

ปจจุบัน(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

105210100 โ ค ร ง ก า ร ย อ ย  1  ก า ร พัฒ น า

ศักยภาพบุคลากรและเสริมสราง

ความผูกพัน 

20% 10,532,000 1,689,956.89 16.04 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม

เปาหมายของระบบสมรรถนะของบุคลากรและ

เปาหมายนโยบาย 

10% 10,047,000 1,687,156.89 16.01 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร 

สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

10% 485,000 2,800 0.03 

รหัส

กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย ณ 

ปจจุบัน (บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270100 งบบุคลากร 17% 178,173,200 60,443,555.94 33.90 

กิจกรรมท่ี 1 เงินเดือนพนักงาน 7% 141,503,200 51,899,575.27 29.12 

กิจกรรมท่ี 2 คาจางลูกจางชั่วคราว 3% 252,000 63,000 0.03 

กิจกรรมท่ี 3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห 3% 15,120,000 5,675,748.41 3.18 

กิจกรรมท่ี 4 เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง 4% 12,000,000 2,805,232.26 1.57 

กิจกรรมท่ี 5 คาตอบแทนสําหรับผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน - 48,000 - - 

กิจกรรมท่ี 6 คาชดเชย - 9,250,000 - - 

7. ภาพรวมการปฏิบัติงานและงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270300 การดําเนินงานของฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกร 

21% 40,910,600 7,060,586.85 17.22 

กิจกรรมท่ี 1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล / ตรวจ

สุขภาพ  

2% 10,000,000 1,977,915.80 4.83 

กิจกรรมท่ี 2 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพ

พนักงานท่ีเกษียณอาย ุ

2% 1,000,000 190,739.40 0.46 

กิจกรรมท่ี 3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  1% 500,000 130,011.75 0.31 

กิจกรรมท่ี 4 คาตอบแทนบุคคลภายนอก 2% 25,600,000 4,199,181.64 10.26 

กิจกรรมท่ี 5 การดําเนินงานดานบุคลากร 3% 211,200 22,234.70 0.054 

กิจกรรมท่ี 6 การคัดเลือก สรรหา วาจาง 4% 28,000 13,240 0.032 

กิจกรรมท่ี 7 การดําเนินงานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ - 136,000 - - 

กิจกรรมท่ี 8 สวัสดิการอ่ืนๆ (นํ้าดืม่/ยาและเวชภณัฑหอง

พยาบาล) 

3% 120,000 20,338.56 0.049 

กิจกรรมท่ี 9 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. 4% 3,040,000 506,925 1.23 

กิจกรรมท่ี 10 การจัดงานวันสถาปนา 47 ป สสวท. - 275,400 - - 



8.การประชุมและติดตามงานเพื่อการพัฒนางานฝายฯ 
 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดใหทุกวันมีการประชุมหารือในประเด็นท่ีเปนงานสําคัญ เรงดวน หรืองานท่ีตองรับทราบและแกไขรวมกัน  

เพ่ือใหสามารถติดตามงานไดอยางสมํ่าเสมอ และทํางานไดรวดเร็วข้ึน       

  นอกเหนือจากนี้ไดมีการจัดการงานและมอบหมายงานใหบุคลากรภายในฝายรับผิดชอบเปนหัวหนา

โครงการ รวมกับทีมภายในฝาย โดยมีงานท่ีเปนงานยุทธศาสตรและเรงดวนสําคัญท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 

ท่ี งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวน 

1 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (ระบบการประเมิน) 

2 วิเคราะหอัตรากําลัง 

3 JD PA PI 

4 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (สวัสดิการ) 

5 งานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

6 งานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

7 คูมือการปฏิบัติงาน 

8 ระบบ e-HR (การติดตาม แกไขกอนหมดสัญญาแรก) 

9 PMQA 

10 ระบบ e-HR (HRD) 

11 การจัดการความรู (KM) 

12 รายงานไตรมาสและประจําป 

13 Website การสื่อสาร และประชาสัมพันธ 

14 การ Up date ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ 

15 Career Path /Career Development 

16 Training Road Map/Training Need Survey 

17 การสํารวจความพึงพอใจสํานักฯ 

18 การวิเคราะหผล Happinometor 

19 การปรับปรุงสวัสดิการ และความรวมมือ สสส. 

20 งานวิเคราะหผลดานสุขภาพเพ่ือจัดกิจกรรม 

21 Clip VDO การสื่อสารตางๆ 

22 การจัดระบบแฟมในฝายท้ังหมด 

23 การปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 



งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวนปงบประมาณ 2562 (ติดตามผูท่ีเปนหัวหนาProject) 

ท่ี งานยุทธศาสตร งานสําคัญและเรงดวน ผูรับผิดชอบ (สีฟา คือ หัวหนา Project บางงานมีมากกวา 1 คน ) 

    นิรมล ชนิกานต สุวิมล บุญญรัตน ฐิตาภา สิริมดี ณัฏฐิณี กุมาริชาติ ชญพันธุ พรหทัย พัทนดนัย อัญทิวา 

1 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (ระบบการประเมิน)             
2 วิเคราะหอัตรากําลัง             
3 JD PA PI     

 
       

4 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (สวัสดิการ)  
  

         
5 งานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล             
6 งานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร    

 
        

7 คูมือการปฏิบตัิงาน             
8 ระบบ e-HR (การติดตาม แกไขกอนหมดสัญญาแรก)             
9 PMQA             
10 ระบบ e-HR (HRD)  ทุน           ทุน  

 
 

11 การจัดการความรู (KM)              

 
    

12 รายงานไตรมาสและประจําป                         

13 Website การสื่อสาร และประชาสัมพันธ                       

14 การ Up date ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของ                   
15 Career Path /Career Development        

 
         

16 Training Road Map/Training Need Survey    

 
               

17 การสํารวจความพึงพอใจสํานักฯ                        

18 การวิเคราะหผล Happinometor                         

19 การปรับปรุงสวสัดิการ และความรวมมือ สสส.                    

20 งานวิเคราะหผลดานสุขภาพเพ่ือจัดกิจกรรม                          

21 Clip VDO การสื่อสารตางๆ                      

22 การจัดระบบแฟมในฝายทั้งหมด                       
23 การปฐมนิเทศผูปฏบิัตงิานใหม                 



 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

 นอกเหนือจากการเขารวมการพัฒนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการและพนักงานในฝายทุก

คนไดมีโอกาสเขารวม นั้น  ฝายฯยังไดสงพนักงานเขารวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกตามหัวขอหรือหลักสูตรท่ีเปน

ประโยชนตองานหรือท่ีพนักงานมีความสนใจ ในปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล Superb Supervisor วันอังคารท่ี 18 ธ.ค. 61 โรงแรม

เจาพระยาปารค 

สถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ 

2 นางสุวิมล พีรทรัพย บริหารผลงานของพนักงานอยางไร 

ใหไดงานและไดใจ (Performance 

Management System :PMS) 

วันศุกรท่ี 14 – วันเสารท่ี 15 

ธันวาคม 2561  

โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท 

บริษัท เอช อาร เซ็น

เตอร 

3 นางสาวสิริมดี นาคสังข เทคนิคการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

วันจันทรท่ี 17 – วันพุธท่ี 19 

ธันวาคม 2561 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา

พระจันทร 

สถาบันเสริมศึกษาและ

ทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4 นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม ครบเครื่องสราง Infographic 

Media & Presentation ดวย 

Power point อยางมืออาชีพ 

วันจันทรท่ี 17 – วันอังคารท่ี 18 

ธันวาคม 2561 ศูนยอบรม 

CMYK กรุงเทพฯ 

บริษัท ซิตี้ฮับส คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

5 นายชญพันธุ พุมสงวน แนวทางการจัดทํารางานดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือวิเคราะหและ

วางแผน 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 

2561 โรงแรม Swillsotel Le 

Concorde ถ.รัชดาภิเษก 

บริษัท ศูนยพัฒนากล

ยุทธทางธุรกิจ จํากัด 

6 นางสาวพรหทัย สืบสุทธา Advance Microsoft Excel 

2013/2016 Function and 

Database 

วันพุธท่ี 19 – วันศุกรท่ี 21 

ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาการ 

สวทช. พระราม 6 

สถาบันวิทยาการ สวทช. 

7 นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ การบริหารเอกสารและจัดเก็บ

เอกสาร เพ่ือการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

วันศุกรท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

โรงแรม My hotel CMYK 

หางหุนสวนจํากัดโมติวา  

 

 



10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 

 จากการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1-2562  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะหถึงปจจัยตางๆท่ีเกิดข้ิ

นจากการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

ดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

ดานการทํางานเชิงรุก และดานระบบการดําเนินงาน 

1.  ดานภาพรวมอัตรากําลังของ สสวท.  

     ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะหภาพรวมอัตรากําลังของสสวท.ในปจจุบันและพบวาอัตรากําลัง 

     ของ สสวท. ใกลเต็มกรอบท่ีไดรับจัดสรรแลว เห็นควรมีการทบทวนในระดับนโยบาย ในการจัดสรรอัตรากําลังของ 

     แตละหนวยงาน  ตลอดจนเพ่ือการวางแผนดานการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน   

     การหมุนเวียน การโยกยายภายในองคกร  

2.  ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

     เพ่ือใหตอบสนองยุทธศาสตร สสวท.และรองรับกับแผนการปฏิบัติการเชิงกลุยทธ ฝายทรัพยากรบุคคลฯพิจารณา   

     เห็นควรปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหดําเนินการในเชิงรุกมากข้ึน โดยปรับรูปแบบ 

     การพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการในระดับนโยบายขององคกร  และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความ 

     เชี่ยวชาญของบุคลากร  

3.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการทํางาน   

     การนําระบบ e-hr เขามาใชในการบริหารและจัดการงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแตปงบประมาณ 2561 ไดชวยลด 

     ข้ันตอนในการดําเนินการ ซ่ึงเม่ือไดใชงานมาระยะหนึ่งแลว ควรท่ีจะมีการทบทวนและเพ่ิมเติมในระบบตางๆใหมี 

     ความสมบูรณมากข้ึน ตรงกับความตองการของผูใชงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหมเพ่ือการพัฒนางานดานการ 

     บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ  

 

 

ดานการพัฒนาบุคลากรภายในฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

1. พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในงานทางดานทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแตละงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหบุคลากร 

    ภายในฝายทุกคนสามารถทํางานเชิงรุก เชิงวิเคราะห และงานใหมๆดานทรัพยากรบุคคลท่ีตนเองรับผิดชอบได  

    ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานภายในฝายทุกคนตองสามารถพัฒนางานของตนเองท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และสรางนวัตกรรม 

     ใหมๆในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

2.  ทบทวนภาระหนาท่ีของผูปฏิบัติงานภายในฝาย ออกแบบและจัดแบงสวนงานภายในใหม เพ่ือรองรับกับการปฏิบัติงาน 

     เชิงรุก โดยปรับและหมุนเวียนงานท่ีรับผิดชอบ  ใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปนรูปธรรม และระบุ 

     เปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
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