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สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ในชวงระยะเวลาของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562  ไตรมาสท่ี 2 ( ม.ค. – มี.ค. 62)  

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร  โดยสอดคลอง

ภายใตภารกิจและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของ สสวท. ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการในบทบาท หนาท่ี

และความรับผิดชอบในงานดานตางๆ ดังนี้ 

1. งานสนับสนุนขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

• การจัดทําและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

2. งานกลยุทธเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล   

• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

• การประเมินผลพนักงาน 

• การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

• การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

• การประชุมคณะคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

3. งานสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 

• การดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  

• เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมบริหารและการทดแทนตําแหนง 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสมรรถนะหลัก  

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการทํางาน    

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

จัดการงานงานทรัพยากรบุคคล 

6. งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพองคการสูความเปนเลิศ 

• สงเสริมความรู ความเขาใจการจัดการความรู 

• การสงเสริมความผูกพัน 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม 

7. ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาองคกร  

8. การประชุมเพ่ือพัฒนางานฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  



1.งานสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ   

ในการดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใช

ฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ ท้ังในระดับการดําเนินงานภายในฝาย จนถึงระดับ

นโยบายท่ีผูบริหารจะไดใชขอมูลดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ ซ่ึงฝายไดมีการจัดทํา

ขอมูลและการวิเคราะหในมุมมองตางๆ  เพ่ือใหสามารถนําไปใชวางแผนเชื่อมโยงกับการบริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับขององคกรไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2562)   

  1. ขอมูลพนักงานจําแนกตามกลุมพนักงาน 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1 กลุมบริหาร 34 9.80 

2 กลุมวิชาการ 170 48.99 

3 กลุมอํานวยการ 143 41.21 

รวมท้ังส้ิน 347 100 

  2. ขอมูลพนักงานจําแนกตามตําแหนงพนักงาน 

ที่ ตําแหนงหลัก จํานวน   รอยละ 

กลุมบริหาร 

1 รองผูอํานวยการ 1 0.29 

2 ผูชวยผูอํานวยการ 5 1.44 

3 ผูอํานวยการสํานัก 3 0.86 

4 ผูอํานวยการสาขา/ฝาย 22 6.05 

5 หัวหนาสวน 2 0.58 

6 ปฏิบัติหนาที่แทน ผอ. ฝาย/สาขา 1 0.58 

รวม 34 9.80 

กลุมวิชาการ 

1 ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 1 0.29 

2 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0.29 

3 ผูเชี่ยวชาญ 5 1.44 

4 ผูชํานาญ 55 15.85 

5 นักวิชาการอาวุโส 16 4.61 

6 นักวิชาการ 92 26.51 

รวม 170 48.99 

กลุมอํานวยการ 

1 ผูเชี่ยวชาญ 1 0.29 

2 ผูชํานาญ 22 5.81 

3 เจาหนาที่อาวโุส 31 8.43 

4 เจาหนาที ่ 89 26.16 

รวม 143 41.21 

รวมทั้งสิ้น 347 100 



  3. ขอมูลพนักงานจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุมพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม รอยละ 
ต่ํากวา  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมบริหาร - 3 18 13 34 9.80 

กลุมวิชาการ - 3 129 38 170 48.99 

กลุมอํานวยการ 2 83 58 - 143 41.21 

รวม 2 89 205 51 347 100.00 

 4. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุพนักงาน  อายุเฉลี่ย 40 ป 

อายุ (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 30 - 27 21 48 13.83 

31 - 35 - 34 25 59 17.00 

36 - 40 3 50 24 77 22.19 

41 - 45 13 35 27 75 21.61 

46 - 50 10 11 14 35 10.09 

51 - 55 4 6 17 27 7.78 

56 - 60 4 7 15 26 7.49 

รวม 34 170 143 347 100.00 

รอยละ 9.80 48.99 41.21 100.00  

  5. ขอมูลพนักงานจําแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ป 

อายุงาน (ป) กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ รวม รอยละ 

≤ 5 5 59 61 125 36.02 

6-10 2 42 24 68 19.60 

11-15 12 43 18 73 21.04 

16-20 7 10 14 31 8.93 

21-25 3 5 9 17 4.90 

26-30 5 9 10 24 6.92 

31-35 - 1 2 3 0.86 

36-40 - 1 4 5 1.44 

41 ข้ึนไป - - 1 1 0.29 

รวม 34 170 143 347 100.00 

รอยละ 9.80 48.99 41.21 100.0  



  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 

2562 - - 7 7 

2563 - - 3 3 

2564 - - - - 

2565 - - 1 1 

รวม - - 11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8. ขอมูลการเล่ือนตําแหนงของพนักงาน สสวท. ปงบประมาณ 2556 – 2562 

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 - 4 - 2 - - 6 

รวม 
60 13 - 20 19 5 

117 
73 44 

 

  9. ขอมูลพนักงานลาออก 

 

 

ป 

 

กลุมบริหาร 

 

กลุมวิชาการ 

 

กลุมอํานวยการ 

 

รวม 

 

รอง 

ผอ. 

ผอ. 

สาขา 

หัวหนา

สวน 

 

ผชส. 

 

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 

2562 - - - 1 - - - - - - 1 2 

รวม - 4 - 1 1 1 19 1 1 2 9 39 

 

 

 

 



 

  10. ขอมูลอัตราการลาออกและเขาใหมของพนักงาน (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 62) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

เขาใหม 

(คน) 

ลาออก 

(คน) 

เลิกจาง 

(คน) 

จํานวนพนักงาน ณ 

วันท่ี 11 มีนาคม 

2562 

อัตราการลาออก (คน) 

344 4 1 - 347 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 - - - - 2 - 1 1 4 

ลาออก - - - - - - 1 - 1 

 

  11. ขอมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

 

 ท้ังนี้ กรอบอัตรากําลังท่ี 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 2562 ยังมีอัตรากําลังท่ีไมครบ

ตามกรอบ และอยูระหวางการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สําหรับอัตรากําลังบุคคลภายนอก เทากับ 42.2 อัตรา 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  

 

   

ประเภทบุคลากร จํานวน กลุม  

คาใชจาย  

(ปงบประมาณ 2562 ม.ค.– มี.ค. 62)  ชาย หญิง รวม บริหาร วิชาการ อํานวยการ 

พนักงาน 112 235 347 34 170 143 52,418,583.97 

ลูกจางชั่วคราว -- 1 1 -- 1 -- 63,000 

บุคคลภายนอก 

 

29 62 91 ผูชํานาญ ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

พิเศษ 

6,484,499.52 

 

37 32 22 



1. งานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

พนักงานตามกลุม่

คน
112

พนักงาน
คน

อายุงานเฉลี่ยอายุเฉลี่ย

ปีปี

คน
235347

วิชาการบริหาร อ านวยการ

9.80%

48.99%

41.21%

34

170
143

1

2

3

3

22

2

1

รอง ผอ.
ผช.ผอ.

ผช,ผอ/รก.ผอ.ส านัก
ผอ.ส านัก

ผอ.สาขา/ฝ่าย
หนส.

ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผอ. ฝ่าย/…

1

1

5

55

16

92

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช านาญ

นักวิชาการอาวุโส

นักวิชาการ

1

22

31

89

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช านาญ

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

เจ้าหน้าท่ี

เกษียณอายุ

คน11

ข้อมูล ณ วันที่

31 มีนาคม 2562

1140



ข้อมูลวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญา

2 คนคนคนคน 8920551

กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ

3

18 13

ตรี โท เอก

3

129

38

ตรี โท เอก

2

83 58

ต่ ากว่า ป.ตรี ตรี โท

ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามอายุ

อายุงานเฉลี่ย

40 ปี
อายุเฉลี่ย

บริหาร, 34

วิชาการ, 
170

อ านวยการ, 143
3

13 10
4 4

27 34
50

35

11 6 7
21 25 24 27

14 17 15

≤ 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60

125
68 73

31 17 24
3 6

≤ 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40

ปี11

ข้อมูลพนักงานเกษียณ

เกษียณอายุ

11

ปี 2562

คน

ปี 2563 ปี 2564

คน คน5 3 2

6
5

7
5

6
4

7

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

ข้อมูลพนักงานลาศึกษาตอ่

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

คน คน คน คน2 3 10 คน7



ข้อมูลการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน สสวท.

การเลื่อนต าแหน่ง
ปี 2556 - 2562

วิชาการ 73

อ านวยการ 44

4 5
2 0

28 24

10

2 2 0 1

14
10

15

2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข้อมูลพนักงานลาออก
บริหาร 4

วิชาการ 22

อ านวยการ 13

2

11
9

1

10

6

2562 2561 2560 2559 2558 2557

พนักงานลาออก
ปี 2557 - 2562

39 คน

คน117

ข้อมูลอัตราการลาออกและเข้าใหม่ของพนักงาน

ลาออก – เข้าใหม่
อัตราการลาออก ลาออก เข้าใหม่

0.29 คน คน4 1

ข้อมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

พนักงาน

บุคคลภายนอก

ลูกจ้าง

พนักงาน, 52,418,584

ลูกจ้างช่ัวคราว, 
63,000

บุคคลภายนอก, 
6,484,500

ค่าใช้จ่าย

คน

คน

คน
347

1

91

1

วิชาการ

37 32
22

ผู้ช านาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

34

170 143

บริหาร วิชาการ อ านวยการ



 
 

2. งานกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานในดานงานกลุยทธ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีความสอดคลอง

และรองรับยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนดานตางๆ ของ สสวท. ดังนี้ 

 • การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

 • การประเมินผลพนักงาน 

 • การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 

 • การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description: JD) 

          • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน  
 

 ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ดังนี้  

 

วิธีรับเขา ประเภท 
ตําแหนงท่ี

เปดรับ 

กลุม

พนักงาน 
หนวยงาน 

ผูเขารับการสอบ

คัดเลือก (คน) 

ผูผานการ

คัดเลือก (คน) 

1. การสรรหา 

 

- - - - - - 

 

รวม (คน) - - 

2. การคัดเลือก ผูรับทุน 

พสวท.  

 

นักวิชาการ  

(1 อัตรา) 

 

วิชาการ 

 

 

สาขาเคมีและ

ชีววิทยา 

1 1 

 

 

รวม (คน) 1 1 

บุคคล

ท่ัวไป 

นักวิชาการ 

(1 อัตรา) 

วิชาการ 

 

 

สาขาการวัด

และประเมินผล

ระดับชาติ 

1 - 

 

รวม (คน) 1 - 

รวมท้ังส้ิน (คน) 2 1 

   

การประกาศรับสมัครงานท่ีอยูระหวางการเปดรับสมัคร มีจํานวนประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี ประกาศ ณ วันท่ี ตําแหนงท่ีประกาศรับ หนวยงาน จํานวน (อัตรา) 

1 2 พ.ย. 61 เจาหนาท่ี ฝายการเงินและบัญชี 2 

2 3 เม.ย. 62 เจาหนาท่ี ฝายกิจการนานาชาต ิ 1 

รวมท้ังสิ้น (อัตรา) 3 

 



 

2.2 การประเมินผลพนักงาน  

ภาพรวมการประเมิน (ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562 (ม.ค. – มี.ค. 62)) 

ท่ี การประเมิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน - - - 

2 การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน - - - 

3 การจายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานประจําป 2562 - - - 

4 การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน 1 - 1 

5 การประเมินรักษาการในตําแหนงบริหาร - - - 

6 การประเมินเพ่ือตออายสุัญญาจางพนักงาน 1 9 2 

7 การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางลูกจางช่ัวคราว - - - 

8 การประเมินสมรรถนะพนักงานป 2561 - - - 

 

 2.2.1 การประเมินผลเพ่ือเล่ือนตําแหนงพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงพนักงาน ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)  

            - พนักงานท่ีไดรับการเล่ือนตําแหนง รวมจํานวน 2 คน คือ   

   นักวิชาการ  เลื่อนตําแหนงเปน  นักวิชาการอาวุโส จํานวน  1  คน 

   เจาหนาท่ี    เลื่อนตําแหนงเปน  เจาหนาท่ีอาวุโส จํานวน 1  คน 
   

 2.2.2 การประเมินผลรักษาการในตําแหนงบริหาร 

  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาการในตําแหนงบริหาร จะมีผูท่ีครบรอบการ

ประเมินในเดือนเมษายน 2562 จํานวน 2 คน ไดแก 1) นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม 2) นางสาวเทพ

กัญญา พรหมขัติแกว  ซ่ึงจะดําเนินการประเมินในเดือนเมษายน 2562 ตอไป 
 

 2.2.3 การประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจางพนักงาน 

  ดานการประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง พนักงานท่ีจะผานการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับท่ีผานมาไมต่ํากวา

รอยละ 75 ตามระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตอ

อายุสัญญาจางพนักงาน พ.ศ.2560 

  ท้ังนี้ มีผูไดรับการประเมินตอสัญญาจางในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ 2562 จํานวน 12 

คน แบงเปน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 2 ป  จํานวน  1  คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 3 ป  จํานวน  1  คน 

  ประเมินเพ่ือตออายุสัญญาจาง 5 ป  จํานวน  10 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 

  สําหรับการประเมินสมรรถนะในป 2562  จะดําเนินการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562 

 

สมรรถนะ 

หลัก 

สมรรถนะ 

ดานการบริหาร 

สมรรถนะ 

ตามกลุมงาน 

กลุมวิชาการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญ

มาใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การตัดสินใจและการแกไข

 

กลุมอํานวยการ 

1. การนําความรูความเช่ียวชาญ

มาใชในการทํางาน 

2. ความสามารถในการถายโอน

ความรูและการสอนงาน 

3. การบริการท่ีด ี

4. การวางแผนและการบรหิาร

 

การมีวิสยัทัศน การบริหารคน 
การบริหารเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ความมุงมั่น

สรางสรรค

นวัตกรรม 

ความซื่อตรง  

และความเปน 

มืออาชีพ 
การทํางานเปน

 

การปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

การกํากับดูแล

 



 

2.3 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติ 
 

   ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกรรวมกับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบ โดยในไตรมาสนี้ไมมีการปรับปรุง

ระเบียบและขอบังคับและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
     

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (JD) 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ไดดําเนินการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)  

รวมกับท่ีปรึกษา อาจารย ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ โดยไดมีการวิเคราะหและพิจารณาขอมูล JD ของพนักงาน

กลุมวิชาการและกลุมอํานวยการ ท้ังนี้ มีการประชุมรวมกันในวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 และวันศุกรท่ี 22 

มีนาคม 2562 และอยูในระหวางดําเนินการปรับแกไขใหมีความเหมาะสม 

2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดรับมอบหมายจาก สสวท. ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเปน

เลขานุการในการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนงานท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติ

โดยในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ไดมีการจัดประชุมดังกลาว ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จํานวน 1 ครั้ง คือ 

          ครั้งท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 โดยมีการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้  

  1. การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

         2. การใชพาหนะของผูอํานวยการ 

                          3. การปรับโครงสรางองคกร 

                          4. (ราง) ระเบียบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวย  

                              กองทุนเพ่ือทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม สสวท.  พ.ศ.....   
 

 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 1/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562  

  ครั้งท่ี 2/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562    

โดยมีการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้  

           1. การกลั่นกรองพนักงานเพ่ือรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)   

        2. การพิจารณาพนักงานเขารวมการประชุม 45th IAEA Annual Conference  

        3. การพิจารณาพนักงานเพ่ือเขารวมอบรมในประเทศ จํานวน 4 รายการ 

            3.1 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

                1) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนท่ี 6 

                    2) หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนท่ี 9 

      3) หลักสูตรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล 

 

 



 
      3.2 สํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา      

      - การฝกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุนท่ี 18 และรุนท่ี 19     

      4. การพิจารณาการขออนุญาตสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในประเทศ 

                               (นอกเวลาราชการ)  

      5. การพัฒนาพนักงานระยะสั้น 1 ป รวมกับหลักสูตร สควค. Super Premium  

         6. ราง แผนการดําเนินงานกองทุนเพ่ือทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม สสวท.    

     7. ราง แนวทางบริหารจัดการบุคลากรผูมีความสามารถสูง “คนเกง” (Talent   

         Management System) เพ่ือเปนแบรนด สสวท.   

  



 

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 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) จํานวน 2,346,992.15 บาท  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

ประกอบดวย 

1. จํานวน(ครั้ง)และคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 

 1.1 พนักงาน / ลูกจางช่ัวคราว รพ. รัฐบาล 

 

 

 

 

2,061,798.80 

285,193.35 

เดือน 
พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ม.ค. 60 202,250 3 99,840.25 2 8,850 

ก.พ. 67 220,498.50 0 0 4 12,105 

มี.ค. 62 239,768.50 0 0 1 2,100 

รวมท้ังสิ้น 189 662,517 3 99,840.25 7 23,055 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด  199 คร้ัง คาใชจายรวม 785,412.25  บาท 



 
  1.2 ครอบครัว รพ.รัฐบาล 

 

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 

ม.ค. 101 489,576 28 60,138.05 7 147,415 1 11,045 

ก.พ. 118 530,259 12 20,222 1 47,344.75 0 0 

มี.ค. 105 559,205 15 31,886.50 1 92,676.50 0 0 

รวมท้ังสิ้น 324 1,579,040 55 112,246.55 9 287,436.25 1 11,045 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 379 คร้ัง คาใชจายรวม 1,691,286.55 บาท รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 10 คร้ัง คาใชจายรวม 298,481.25 บาท 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 389 คร้ัง คาใชจายรวม 1,989,767.80 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน 
ครอบครัว รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ม.ค. 41 287,326 4 47,574.75 2 1,050 

ก.พ. 51 309,760.75 1 47,344.75 0 0 

มี.ค. 43 319,436.25 1 92,676.50 2 2,940 

รวมท้ังสิ้น 135 916,523 6 187,596 4 3,990 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 145 คร้ัง คาใชจายรวม 1,108,109 บาท 

เดือน พนักงาน / ลูกจางชั่วคราว รพ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ม.ค. 28 60,138.05 0 0 7 14,110 

ก.พ. 12 20,222 0 0 10 15,876 

มี.ค. 15 31,886.50 0 0 13 15,000 

รวมท้ังสิ้น 55 112,246.55 0 0 30 44,986 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 85 คร้ัง คาใชจายรวม 157,232.55 บาท 



 
 4. สรุปคาทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน 

 

เดือน 

ทันตกรรม 

รัฐบาล เอกชน 

รวม คาใชจาย รวม คาใชจาย 

ม.ค. 4 9,900 7 14,110 

ก.พ. 4 12,105 10 15,876 

มี.ค. 3 5,040 13 15,000 

รวมท้ังสิ้น 11 27,045 30 44,986 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 41 คร้ัง คาใชจายรวม 72,031 บาท 

 

 5. คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

เดือน 
คารักษาพยาบาลของพนักงานท่ีเกษียณอายุ 

จํานวนผูเบิก จํานวนใบเสร็จ คาใชจาย 

ม.ค. 18 54 155,386.10 

ก.พ. 12 35 64,751.00 

มี.ค. 12 31 65,056.25 

รวมท้ังสิ้น 42 120 285,193.35 
 

 

 

 

 

 

 5.1 จําแนกประเภทการรักษาและประเภทสถานพยาบาล คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 

  5.1.1 จํานวนรายการและคารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 

 

  5.1.2 จํานวนรายการและคารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 

 รวมคารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 คือ 285,193.35 บาท 
   

 

 

 

 

 

 

เดือน 
พนักงานท่ีเกษียณอายุเขารักษา รพ. รัฐบาล 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ม.ค. 45 116,100.00 0 0.00 1 3,630.00 

ก.พ. 19 35,009.00 2 14,200.00 0 0.00 

มี.ค. 27 58,570.25 0 0.00 0 0.00 

รวมท้ังสิ้น 91 209,679.25 2 14,200.00 1 3,630.00 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 94 คร้ัง คาใชจายรวม 227,509.25 บาท 

เดือน พนักงานท่ีเกษียณอายุเขารักษา รพ. เอกชน 

ผูปวยนอก คาใชจาย ผูปวยใน คาใชจาย ทันตกรรม คาใชจาย 

ม.ค. 7 11,929.10 1 23,727.00 0 0.00 

ก.พ. 11 11,602.00 0 0.00 3 3,940.00 

มี.ค. 3 2,836.00 0 0.00 1 3,650.00 

รวมท้ังสิ้น 21 26,367.10 1 23,727.00 4 7,590.00 

รวมจํานวนคร้ังท้ังหมด 26 คร้ัง คาใชจายรวม 57,684.10 บาท 



 
  

 

  

 

ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) มีการดูแลดานการรักษาพยาบาล

แกพนักงานและครอบครัวพนักงาน โดยมีคาใชจายการรักษาพยาบาล ท้ังผูปวยใน ผูปวยนอก ทันตกรรม 

และสวัสดิการคารักษาพยาบาลคนเกษียณ รวมท้ังส้ิน 2,346,992.15 บาท 

 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 3 ครั้ง มีคาใชจาย

รวม 99,840.25 บาท เฉลี่ยคิดเปน 33,280.80 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงานท่ีเขารับการ

รักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 7 ครั้ง มีคาใชจายรวม 198,641 บาท เฉลี่ย

คิดเปน 28,377.29 บาทตอครั้ง 

 พนักงานเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยนอก (ท้ังรัฐบาลและเอกชน) จํานวน 244 ครั้ง มี

คาใชจายรวม 774,763.55 บาท เฉลี่ยคิดเปน 3,175.26 บาทตอครั้ง สวนครอบครัวพนักงานท่ีเขารักษา

ประเภทผูปวยนอก (รัฐบาล) จํานวน 135 ครั้ง มีคาใชจายรวม 916,523 บาท เฉลี่ยคิดเปน 6,789.06 บาท

ตอครั้ง 

 หากเปรียบเทียบคาใชจายคารักษาพยาบาลในชวงไตรมาสท่ี 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค.) ระหวาง

ปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 
เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ปงบประมาณ 2562 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,574,613.40 1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,691,286.55 

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 703,840.75 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 298,481.25 

3. ทันตกรรม 65,388 3. ทันตกรรม 72,031 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 180,367 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 285,193.35 

รวม 2,524,209.15 รวม 2,346,992.15 

 จากตารางขางตน พบวา ในชวงไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 มีคารักษาพยาบาลนอยกวาใน

ชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2561 อยูท่ี 177,217 บาท สาเหตุท่ีทําใหปงบประมาณ 2562 มีคาใชจาย

คารักษาพยาบาลนอยลง มาจาก ประเภทคารักษาพยาบาล “ผูปวยใน (รัฐบาล+เอกชน)” ท่ีลดลง 

1,574,613 

703,841 

65,388 180,367 

1,691,287 

298,481 
72,031 

285,193 

ผูปวยนอก ผูปวยใน ทันตกรรม คารักษาผูเกษียณอายุ 

ไตรมาส 2 ป 2561 ไตรมาส 2 ป 2562 

2,346,992.15 บาท 

คาใชจาย(บาท)ในการรักษาพยาบาล  

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – ม.ีค. 62) ปงบประมาณ 2562 
     
 



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

2562 และ ไตรมาสท่ี 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 62) ปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 
 

เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลระหวาง ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 

ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค.) ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค.) ปงบประมาณ 2562 

ประเภทคารักษา คาใชจาย ประเภทคารักษา คาใชจาย 

1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,524,266.9 1. ผูปวยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,691,286.55 

2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 398,961.9 2. ผูปวยใน (รัฐ+เอกชน) 298,481.25 

3. ทันตกรรม 91,133 3. ทันตกรรม 72,031 

4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 190,739.4 4. คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ 285,193.35 

รวม 2,205,101.20 รวม 2,346,992.15 

  

 จากตารางขางตน พบวา ปงบประมาณ 2562 ในชวงไตรมาสท่ี 2 มีคารักษาพยาบาลมากกวากวาไตร

มาสท่ี 1 อยูท่ี 147,640.95 บาท สาเหตุท่ีทําใหไตรมาส 2 มีคาใชจายคารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน มาจาก 

ประเภทคารักษาพยาบาล “ผูปวยนอก (รัฐบาล+เอกชน)” และ “คารักษาพยาบาลผูเกษียณอายุ” ท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

  กลุมโรคท่ี พนักงาน สสวท. เขารับการรักษามากท่ีสุด 5 ลําดับแรกในไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2562 (ม.ค. – มี.ค. 62) 

กลุมโรค จํานวนครั้งท่ีเขารักษา คาใชจาย (บาท) 

โรคเก่ียวกับขอและกระดูก 86 136,590.50 

ทันตกรรม 66 103,656.00 

โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 59 204,364.50 

โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 47 57,179.50 

โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 41 89,707.25 

 

   

 

1,524,267 

398,962 
91,133 190,739 

1,691,287 

298,481 
72,031 

285,193 

ผูปวยนอก ผูปวยใน ทันตกรรม คารักษาผูเกษียณอายุ 

ไตรมาส 1 ป 2562 ไตรมาส 2 ป 2562 



 
  กลุมโรคท่ี ผู เกษียณอายุ เขารับการรักษามากท่ีสุด 5 ลําดับแรกในไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2562 (ม.ค. – มี.ค. 62) 

กลุมโรค จํานวนครั้งท่ีเขารักษา คาใชจาย (บาท) 

โรคเก่ียวกับขอและกระดูก 29 43,520.00 

ตา 18 67,894.25 

โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 15 23,966.00 

โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 12 40,611.00 

โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 10 35,083.00 

 

• สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร 
  สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร ไดรับงบประมาณป 2562 จํานวน 500,000 บาท โดยมีคาใชจาย

รวมในไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) จํานวน 81,957.25 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

ประกอบดวย 

ระดับการศึกษา 
รัฐบาล  เอกชน  รวม  

บุตร จํานวนเงิน บุตร จํานวนเงิน บุตร จํานวนเงิน 

อนุบาล 0 0.00 1 2,400.00 1 2,400.00 

ประถมศึกษา 0 0.00 3 5,157.25 3 5,157.25 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 1,950.00 0 0.00 1 1,950.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ปริญญาตร ี 4 45,750.00 2 26,700.00 6 72,450.00 

รวม 5 47,700.00 6 34,257.25 11 81,957.25 

  

  สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) 130,011.75 

บาท สูงกวาไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) จํานวน 48,054.50 บาท 

 

  



 

• สวัสดิการการกูยืมและการออม 
 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการจัดสวัสดิการดานการกูยืมและการออมท่ีมี

ความสอดคลองกับสถานการณขององคกร ตลอดจนคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  เพ่ือใหประโยชนสูงสุดตอ

พนักงาน  

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแลว และ กองทุนสงเคราะห 

 1.1 จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนสงเคราะห 

   1) จํานวนสมาชิกท่ีอยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซ่ึงจดทะเบียนแลว ณ วันท่ี 31 

มีนาาคม 2562  มีจํานวนท้ังสิ้น 345 คน แบงออกเปนพนักงาน 344 คน และลูกจางชั่วคราว 1 คน 

  2) กองทุนสงเคราะห ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีจํานวน 3 คน แบงออกดังนี้   

  
 

1.2 รายละเอียดการสงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานและลูกจาง

ช่ัวคราว สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

 
 

จํานวนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (พนักงานและลูกจางฯ)  345 คน 

  จํานวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห               3 คน 

 

  

  

345 

3 
0

100

200

300

400

กองทุนสํารองฯ กองทุนสงเคราะห 

1 

21 18 19 
7 

14 

102 

34 

13 9 
2 

105 

0

20

40

60

80

100

120

3% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 



 
1.3 รายละเอียดการสงเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานและลูกจางช่ัวคราว 

สสวท. (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สสวท. (345 คน) 

 

 

2. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครู ชพค. 

เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะมรดกสําหรับทายาทอีกชนิด

หนึ่ง เปนการดําเนินการในการชวยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา  ปจจุบันมีสสวท.เปนสมาชิกรวมท้ังสิ้น 81 คน 

(ม.ค. – มี.ค. 62 เฉลี่ยแลวจายเดือนละ 605 บาท/เดือน) 

 

3. การเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหคูสมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.) 

  เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัวเม่ือคูสมรสผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม เปนลักษณะเปนมรดก

สําหรับคูสมรสหรือทายาทเชนเดียวกับ ชพค. ปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 19 คน (ม.ค. – มี.ค. 62 เฉลี่ยแลว

จายเดือนละ 309 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.  

ลําดับ

ท่ี 
สถาบันการเงิน วงเงินกู (บาท) 

อัตราดอกเบ้ีย 

รอยละตอป 
จํานวนผูใชสิทธ(คน) 

ขอมูล ณ 

วันท่ี 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 62,380,460.45 3.00 65 สัญญา 28 ก.พ. 62 

2 สหกรณออมทรัพย สสวท. 

จํากัด 

16,626,200 4.50 เงินกูสามัญ   25 สัญญา 

เงินกูฉุกเฉิน  95 สัญญา 

เงินกูพิเศษ     1 สัญญา 

31 มี.ค. 62 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพรอม

พงษ 

2,406,904.70 7.25 7 31 มี.ค. 62 

4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 16,619,239.01 7.25 16 31 มี.ค. 62 

 

5. การกูยืมเพ่ือการซื้อสื่ออุปกรณเทคโนโลยีและการกูยืมเพ่ือการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน 

   ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 มีพนักงานกูยืมเพ่ือซ้ือสื่อจํานวน 11 ราย โดยมีคาใชจาย

ในการกูยืมรวม 444,300 บาท และมีเงินตนคงเหลืออยูท่ี 1,301,595 บาท และไมมีกูยืมเพ่ือการศึกษานอก

เวลาปฏิบัติงาน 

 

• งานสวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆท่ีเก่ียวของ (ไตรมาสท่ี 2 ม.ค. – มี.ค. 62) 
 1. กูซ้ือส่ือ วัตถุประสงคของสวัสดิการดังกลาวนี้เพ่ือชวยใหพนักงานสามารถจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีท่ีมี

ราคาแพงแตสามารถผอนชําระไดโดยไมเสียดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาตามระเบียบ สสวท. กําหนดใหพนักงาน

สามารถมีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นํามาใชในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน  

 ในไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 มีพนักงานใชสิทธิ์กูยืมจํานวน 11 ราย ยอดรวมท้ังหมด 444,300 

บาท แบงเปนรายเดือน ดังนี้ 

   เดือน มกราคม 2562 จํานวน 5 ราย 

   เดือน กุมภาพันธ 2562 จํานวน 2 ราย 

   เดือน มีนาคม 2562 จํานวน 4 ราย 

 2. หนังสือผานสิทธิ์สถาบันทางการเงิน วัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานไดรับสวัสดิการและชวยเหลือ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกกวาบุคคลภายนอก โดยไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 มีจํานวนผูใชสิทธิ์จํานวน 9 

ราย  

  ธนาคารอาคารสงเคราะห  6 ราย 

  ธนาคารกรุงไทย   3 ราย 



 
 3. จัดหาเครื่องแตงกายชุดสูท วัตถุประสงคเพ่ือความเรียบรอยและพรอมเพรียงและเปนการแสดง

สัญลักษณของหนวยงาน ใหกับคณะกรรมการ สสวท. และพนักงานใหม จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 10,700 บาท 

 4. จัดทําคําส่ังคณะกรรมการ สสวท. แตงตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 

  โดยประธานกรรมการ สสวท. ลงนาม จํานวน 5 ฉบับ  

 5. จัดทําประกาศ / คําส่ังแตงตั้งพนักงาน / แตงตั้งคณะกรรมการ / แตงตั้งอนุกรรมการ / แตงตั้ง

คณะทํางาน โดยผูอํานวยการ สสวท. ลงนาม จํานวน 26 ฉบับ 

  5.1 แตงตั้งพนักงาน จํานวน 1 ฉบับ 

  5.2 ประกาศ/แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน จํานวน 23 ฉบับ 

  5.3 อนุญาตใหพนักงานลาออกจากงาน จํานวน 2 ฉบับ 

 6. ขออนุมัติเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยในสถานพยาบาลของรัฐ ใหกับพนักงาน ลูกจาง

ช่ัวคราวและบุคคลในครอบครัว จํานวน 12 ครั้ง 

 7. จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล จํานวน 9 ครับ 

 8. สวัสดิการน้ําดื่ม 

  จํานวน 864 ถัง เปนเงิน 30,507.84 บาท 

 9. สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร 

  จํานวน 11 คน เปนเงิน 81,957.25 บาท 

 10. กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. ดังนี้ 

  10.1 เงินชวยเหลือคาใชจายในการสมรส จํานวน 4 ครั้ง 

  10.2 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานหรือคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน – ครั้ง 

  10.3 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการอุปสมบท จํานวน – ครั้ง 

  10.4 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานท่ีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 

จํานวน - ครั้ง 

  10.5 เงินชวยเหลือคาจัดการศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน จํานวน 2 ราย จํานวน 20,540 

บาท 

  10.6 เงินชวยเหลือรวมงานศพบุคคลภายนอก จํานวน 3 ราย จํานวน 11,140 บาท 

  10.7 เงินรวมบริจาคใหหนวยงานภายนอก จํานวน 3 หนวยงาน จํานวน 7,002 บาท  

  10.8 เงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุการปฏิบัติงานติดตอกัน จํานวน 10 คน 

   - ผูปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลา 10 ป เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท จํานวน 8 คน   

       - ผูปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลา 20 ป เงินรางวัลคนละ 20,000 บาท จํานวน 2 คน  

   - ไมมีอายุงาน 30 ป 

 11. การตรวจสุขภาพประจําป 2562 ใหกับบุคลากร สสวท. รวมท้ังส้ิน 292 คน 

  11.1 พนักงาน สสวท. จํานวน 269 คน 

  11.2 ลูกจาง/ TOR จํานวน 3 คน 

  11.3 พนักงานสมทบ อดีตพนักงาน จํานวน 4 คน 

  11.4 ผูเกษียณ จํานวน 16 คน 

  

  



 
 12. เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับพนักงาน จํานวน 5 ราย คือ 

  11.1 ชั้นตริตราภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) จํานวน 1 ราย 

  11.2 ชั้นจตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) จํานวน 2 ราย 

  11.3 ชั้นจุตรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) จํานวน 2 ราย   

 
     



 
  

4.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ 
 
 

    4.1 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงสมรรถนะ  
  ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2  

(ม.ค. – มี.ค. 62) ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน โดยมี

แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตางๆ ในกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตามท่ีกําหนดใน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

  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 (Basic Competency) 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 
ผูบ

ริห
าร

ระ
ดับ
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ผูบ
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1 อบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือ

ราชการ หนังสือโตตอบ และ

รายงานการประชุม รุนท่ี 12 ณ 

โรงแรม S 31 ซอยสุขุมวิท 31 

หองประชุมบอลรูม 2 ชั้น 5  

17 – 19 

มกราคม 2562 

- 38 ไทย      

 

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  1 ครั้ง  รวมจํานวน 38  คน 

  

 

 

 



 

2. สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ จํานวน ประเทศ 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

ผูบ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

ผูบ
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1 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงาน

ใหม 2562 

2 ตุลาคม 2561  - 11 ไทย      

2 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงาน

ใหม 2562 

1 พฤศจิกายน 

2561 

- 7       

3 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงาน

ใหม 2562 

ธันวาคม 2561 - 7       

4 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปฏิบัติงาน

ใหม 2562 

1 กุมภาพันธ 

2562 

- 8       

5 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนา

ทีมงานสําหรับผูปฏิบัติงานใหม 

We are IPST รุนท่ี 15 

28 พ.ย. - 1 

ธ.ค. 61 

- 43       

 

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)   จํานวน  5 ครั้ง  รวมจํานวน 83  คน 

 

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 

 

ไมมีการพัฒนาสมรรถนะนี้ในไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 2 มีแตการอบรมกับหนวยงานภายนอกสถาบันตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. สมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะ 

กลุมงาน 
หลักสูตร/กิจกรรม วิธีการ 

จํานวน

ผูเขา

อบรม 

(คน) 

วิชาการ 4.1 การพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ อบรมภายใน - 

วิชาการ 4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ อบรมภายใน 156* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. อบรมภายใน 705 

วิชาการ/อํานวยการ 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา ศึกษาตอ * 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.5.ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบตัิงาน รวมกิจกรรม(ตางประเทศ) เรียนรู

ภายนอก 

12* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก  อบรม

ภายนอก 

29* 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.7 การฝกอบรมจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร อบรมภายใน/

ภายนอก 

- 

บริหาร/วิชาการ/อํานวยการ 4.8 การฝกอบรมจัดโดย สาขา ฝาย/ASTEP/IT/ICT อบรมภายใน/

ภายนอก 

40 

 

4.2 การบรรยายทางวิชาการ  

ระยะเวลา รายละเอียด ผูเขารวม 

28 มกราคม 2562 การอบรมใหความรูเรื่องทุนการศึกษา สสวท. วันจันทรท่ี 28 มกราคม 2562 

เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียร

ชัย  ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท. 

41 

29 มกราคม 2562 การเสวนา “Digital Content Matters: การสรางเนื้อหาในยุคดิจิทัลใหโดน

ใจ” วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หองประชุม

รองศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ป ชั้น 3 สสวท. 

62 

28 กุมภาพันธ 2562 การโดยสารลิฟทโดยสารดวยความปลอดภัยและการปฏิบัติขณะลิฟทโดยสาร

เกิดเหตุขัดของ 28 กุมภาพันธ 2562 

25 

19 มีนาคม 2562 บรรยายวิชาการ “การนําเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของผูรับทุน สสวท.”

วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมรอง

ศาสตราจารย ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.  

28 

 

 ไตรมาส 2 จัดบรรยายทางวิชาการ  4 ครั้ง รวมจํานวน 156 คน 

 



 
4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. 

ระยะเวลา รายละเอียด ผูเขารวม 

25 มกราคม 2562 การประชุมสํานักบริหารและสํานักพัฒนาองคกร เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ในวันศุกรท่ี 25 

มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ หองประชุม 1602 ชั้น 6 อาคาร

อํานวยการ 

65 

5 กุมภาพันธ 2562 ผูอํานวยการพบพนักงาน วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.30 -11.30 

น. ณ หองประชุมนิดา สสวท. 

324 

25 กุมภาพันธ 2562 ผูอํานวยการพบพนักงาน วันจันทรท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 -10.00 

น. ณ หองประชุมนิดา สสวท. 316 

 

 ไตรมาส 2 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  3 ครั้ง  รวมจํานวน 705 คน 

 

  



 
4.4 ทุนการศึกษา 

 4.4.1 ทุน สสวท. 

  1) ระดับปริญญาเอก  

 ปจจุบันแบงออกเปนท้ังหมด 3 กลุม ประกอบไปดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562) 

กลุมท่ี 1 รายงานตัวเขาปฏิบัติงานแลวแตยังไมแจงจบการศึกษา จํานวน 5 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 น.ส.โศภิตา อุไพพานิช ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 

2559 

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 นางเหมือนฝน  เยาววิวัฒน 

นักวิชาการอาวุโส  

สาขาคณิตศาสตร

ประถมศึกษา 

คณิตศาสตรศึกษา , National Institute of 

Education (NIE) สาธารณรัฐสิงคโปร 

6 ม.ค. 2557 ถึง  

6 มิ.ย. 2561 

5 น.ส.นันทนภัส ลิ้มสันติธรรม  

ผูชํานาญ  

สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาศาสตรศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ส.ค. 2557 ถึง  

14 ก.พ. 2562 

  

 กลุมท่ี 2 อยูระหวางการศึกษา จํานวน 4 คน  

ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

1 นางสาวศานิกานต  เสนีวงศ 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 

Science Education 

Monash University 

Australia 

1 มี.ค. 2559 ถึง  

29 ก.พ. 2563 

2 น.ส.พิลาลักษณ ทองทิพย 

นักวิชาการอาวุโส 

สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

31 ก.ค. 2560 ถึง 

 30 ก.ค. 2563 



 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 

3 น.ส.เบญจมาศ เหลาขวัญสถิตย  

นักวิชาการ  

สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

31 ก.ค. 2560 ถึง 

30 ก.ค. 2563 

4 นางสาวกมลนารี ลายคราม Science Education 

University of Alberta Canada 

4 ก.ย. 2561 - 3 ก.ย. 

2565 

 

 

 กลุมท่ี 3 ไดรับอนุมัติใหรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5 คน 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 

1 นางสาวดนิตา ชื่นอารมณ Mathematics Education หรือ Curriculum and Instruction 

2 นางสาวกมลนารี ลายคราม* Science Education หรือ Curriculum and Instruction 

3 นางสาววิชุราตร ีกลับแสง Earth Science Education 

4 นายจตุพล งามแมน Mathematics Education  เนนดาน Assessment  หรือสาขาอ่ืนท่ีเนน

ทางดาน Assessment in Mathematics 

5 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 

 

 4.4.2 ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)   

 สสวท. ไดรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนตามความตองการของสวนราชการ/ หนวยงาน  

ของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ-ศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ทุน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร   

หรือสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ วิชาเอก/ เนนทางดาราศาสตรและอวกาศ  (Astronomy and Space Science)    

โดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการคัดเลือกผูมีสิทธิรับทุนรับทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

สํานักงาน ก.พ. กําหนด และสงรายชื่อพรอมสงเอกสารท่ีกําหนดใหสํานักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2562 ขณะนี้

อยูระหวางการรอผลการตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกและคุณสมบัติผูผานการคัดเลือกจากสํานักงาน ก.พ.   

  



 
4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรมตางประเทศ  

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ 

จํา
นว

น 

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 ผูอํานวยการเดินทางไปรวม

การประชุม Education 

World Forum 2019 ณ กรุง

ลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ตั้งแตวันท่ี 19 - 28 มกราคม 

2562 

19 - 28 มกราคม 

2562 

ผูอํานวยการ สสวท. (ศ.ดร.ชูกิจ 

ลิมปจํานงค) ผูชวยผูอํานวยการ 

(นายวรวรงค รักเรืองเดช) ผูชวย

ผูอํานวยการ (นางสาวกุศลิน มสุิ

กุล) นางสาวนัฏฐพร รจุิขจร 

4 สหราช

อาณาจักร 

3  1   

2 เขาโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ณ ประเทศ ญี่ปุน 

(เขารวมกับธนาคารออมสิน) 

8 - 12 มีนาคม 

2562 

นางสาวฐิตารยี อานัต ินาง

ประภาพร อุทัยแพน 

2 ญี่ปุน    2  

3 เขารวมการศึกษาดูงาน

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ณ 

ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี 16 

- 22 มีนาคม 2562 

16 - 22 มีนาคม 

2562 

รอง ผูอํานวยการ สสวท. (นาย

พรชัย อินทรฉาย) 

1 ญี่ปุน 1     

4 ศึกษาดูงานสถานศึกษา และ

พิพิธภัณฑการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ระหวางวันท่ี 25 - 

30 มีนาคม 2562 ณ ประเทศ

ญี่ปุน จัดโดยสมาคมครู

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(สวคท.) 

25 - 30 มีนาคม 

2562 

ผอ.สํานัก นายพรเทพ วรรณ

รัตน นางสมนึก ทิศหลา 

ผูอํานวยการฝายการเงินและ

บัญชี นางสาวบุศรินทร นีละ

กาญจน ผูอํานวยการฝายบริหาร

ท่ัวไป นายมิตรชัย คํางอก 

4 ญี่ปุน 1 3    

5 ผูอํานวยการเดินทางไปรวม

การศึกษาดูงานตามหนังสือ

เชิญจาก สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาต ิ“โครงการ

ความรวมมือกับ East Asia 

Observatory (EAO)”และ

เจรจาแนวทางการรวม

สนับสนุนและการใชกลอง

โทรทรรศนของ EAO สําหรบั

งานวิจัย ระหวางวันท่ี 31 

31 มีนาคม - 5 

เมษายน 2562 

ผูอํานวยการ สสวท. (ศ.ดร.ชูกิจ 

ลิมปจํานงค)  

1 สหรัฐอเม

ริกา 

1     



 

ท่ี หัวขอ ระยะเวลา รายชื่อ 
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มีนาคม ถึงวันท่ี 5 เมษายน 

2562 ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดย สดร. เปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

  
ไตรมาส 2 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน รวมกิจกรรม ตางประเทศ จํานวน 5 ครั้ง 12 คน 
 

4.6 การสงพนักงานเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ปงบประมาณ 2562 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

1 

 

23 - 25 มกราคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาํเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th WUNCA) ในวันท่ี 23-

25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต จํานวน 1 

คน (นางสาวอภิวรรณ เรืองสมบัต)ิ 

นางสาวอภิวรรณ เรือง

สมบัต ิ

2  24 - 25 มกราคม 2562 เขารวมการประชุมวิชาการ หัวขอ EF ทักษะสมองข้ันสูงทางรอดของ

เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ในวันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

นางสาวณญาดา ณ นคร 

3 23 - 25 มกราคม 2562 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง ในวันท่ี 23-25 มกราคม 2562 ณ 

โรงแรมริชมอนด ถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี (นางสาวนพภสัสรณ ธี

ระชาติ) 

นางสาวนพภัสสรณ ธีระชาต ิ

4 31 มกราคม 2562 สัมมนา “Thailand Knowledge Management Network Forum 

2019” วันท่ี 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสิรมิดี นาคสังข 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

และนายพัทนดนัย จินตนคร

ชัยศรี 

5 4 - 8 กุมภาพันธ 2562 อบรมครเูชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรข้ันกลาง ประจําป 2562 4-8 

กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม 

นางสาวลักษมี เปรมชัยพร 

และนางสาวกฤษลดา ชูสิน

คุณาวุฒิ 

6 14 กุมภาพันธ 2562 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานรัฐ รุนท่ี 6 กรมบัญชีกลาง 

นายพชร เทียมธารา  

นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

7 14 - 15 กุมภาพันธ 2562 อบรมหลักสูตรกลยุทธเชิงปฏิบัติการในการทําสญัญา การบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจางทําของ งานจางกอสราง งานจาง

ท่ีปรึกษา งานจางออกแบบและงานจางควบคุมงานกอสรางอยางมี

ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

นายอวยชัย นีละกาญจน 

8 27 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 

2562 

เขารวมกิจกรรมทดสอบภาคสนาม หลักสตูรวิทันตสาสมาธิ ณ ดอยอิน

ทนนท จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2562 

นางสาวอลงกรณ ตั้งสงวน

ธรรม 



 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอการอบรม/พัฒนา ผูเขารวมอบรม 

9 28 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 

2562 

อบรมหลักสูตร "บทบาทหนาท่ีผูตรวจสอบภายในยุคใหม" ในวันท่ี 28 

กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

นางเมธัสดา ทิพยจริยาอุดม 

10 4 มีนาคม - 12 มิถุนายน 

2562 

โครงการฝกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุนท่ี 18 ระหวาง

วันท่ี 4 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮ

เทล งามวงศวาน นนทบุร ี

นายชวัตร แสงเพชรออน 

11 13 มีนาคม 2562 เขารวมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fairs ของ

สํานักงาน ก.พ. วันท่ี 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลยี 

ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 

นางวราภรณ ต.วัฒนผล 

นางสาวเสาวนีย ศิร ินางสาว

วิวาภรณ สุดแสวง นายคม

พิเนต อูเจรญิ นางทวินันท 

แสงขัติยะ นายยศพงษ ทิพย

เท่ียงแท นายจักรพรรดิ์ 

สุวรรณกูฎ และนางสาว

ณัฎฐิณ ีทองเรือง 

12 14 - 15 มีนาคม 2562 อบรมหลักสูตร Leadership Development ธรรมศาสตร นางวราภรณ ต.วัฒนผล 

นางสาวคงนิตา เคยนิยม 

13 18 - 20 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evaluation of Museum Exhibits and 

Science Outreach ในวันท่ี 18-20 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม

ไอนสไตน อวพช. จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกฤษชนก อูวิเชียร 

 

14 20 - 22 มีนาคม 2562 อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูอนาคตเพ่ือรองรบัประทศไทย 4.0 ซึ่ง

จัดโดยกองทุนสวัสดิการสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตั้งแตวันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน โฮ

เทล กรุงเทพฯ 

นางนิรมล สุวรรณละออง 

และนางสาวศริิพร ลักษณา

ภิรมย  

15 25 - 26 มีนาคม 2562 อบรมหลักสูตร "ติดอาวุธมนุษย PR เสริมพลังการสื่อสารองคกร" ในวันท่ี 

25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวชลิตา ธัญญะคุปต 

16 9 มีนาคม - 30 กันยายน 

2562 

อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 6 (ก.พ.ร. 1 รุนท่ี 6) ของนายศรเทพ 

วรรณรัตน ระหวางวันท่ี 9 มีนาคม - 30 กันยายน 2562 ณ สํานักงาน 

ก.พ.ร.  

ผอ.สํานัก  

นายพรเทพ วรรณรตัน 

 

 ไตรมาส 2 มีการสงพนักงานไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 16 ครั้ง 29  คน 

 

4.7 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

1 - - - 

 

 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร ในไตรมาส 1 – 2 ไมมี

การจัดโดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 



 
4.8 การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย ASTEP / IT / ICT 

ท่ี ระยะเวลา หัวขอ ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

1 4 - 5 มีนาคม 2562  การสรางสื่อสิ่งพิมพดวย InDesign 40 

  การฝกอบรมสมรรถนะตามกลุมงาน จัดโดย สาขา ฝาย / ASTEP / IT / ICT  ไตรมาส 2 มีการ

จัดการฝกอบรม  1 ครั้ง จํานวน  40 คน 

 

การพัฒนาเสริมอ่ืนๆ 

  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจบุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาโดยยึดสมรรถนะ

ดานตางๆ เปนหลักแลว ยังจัดใหมีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ โดยเปนการพัฒนาเพ่ือจรรโลงจิตใจ พัฒนาเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาท่ีชวยสรางความสัมพันธในการทํางานอันดีระหวางกัน 

ประกอบดวย 

กิจกรรมการพัฒนาเสริม 
จํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 4 ครั้ง 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต มกราคม 2562 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต เดือนกุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย  

- กิจกรรมการบริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2562 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  

สภากาชาดไทย  

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําสบูลางหนา” ในวันพุธท่ี 13 

กุมภาพันธ 2562 โดยเชิญ อาจารยพิทยาภรณ แตงทอง วิทยากรจากศูนยฝกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร  

(นับซํ้า) 

5 

13 

 

7 

 

55 

กิจกรรมเขาวัดวันธรรมสวนะ ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จํานวน 3 ครั้ง ณ วัด

สุวรรณคีรี วัดบางบําหรุ วัดนิมมานรดี 

39 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ในวันท่ี 1 - 3 มีนาคม 2562 

จํานวน 1 ครั้ง ณ ศูนยปฏิบัติธรรมบานลีลาไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

22 

 

 ไตรมาส 2 มีการพัฒนาเสริมดานอ่ืนๆ จํานวน 8 ครั้ง  รวมจํานวน 141 คน  

 



5.งานริเร่ิมและพฒันานวัตกรรมการทํางาน    

  ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงาน 

ตลอดระยะเวลาของตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกร ไดปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานขอมูลขาวสารท่ีสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย เพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

สื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

5.1 งานประชาสัมพันธภายใน 

1. แนะนําพนักงานใหมประจําเดือนม.ค. – มี.ค. 62 จํานวน 4 คน 

 

  



2. แสดงความยินดีพนักงานไดรับการเล่ือนตําแหนงประจําเดือนม.ค. – มี.ค. 62 จํานวน 2 คน 

      
 

3. โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคล 

o วันคลายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 47 ป 

o ปฏิทินกิจกรรมฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรประจําเดือนม.ค. – ก.พ. 62 

o กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป 2562 

o กิจกรรมผูอํานวยการพบพนักงานครั้งท่ี 1 – 2/2562 

o กิจกรรม workshop การทําสบูลางหนา 

o กิจกรรม “WE LOVE IPST สงเรื่องเลา (Storytelling) เราอยากเลาเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.” 

o กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและจริยธรรม 

o การนําเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของผูรับทุน สสวท. 

o กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งท่ี 6 GIVE & TAKE ป 2” 

   
 



   
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



4. โปสเตอรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงาน 

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

o คําแนะนําการเตรียมตัวสําหรับการตรวจสุขภาพประจําป  

   
 

5.2 การสื่อสารและใหขอมูลตางๆ กับพนักงานผานชองทางตางๆ ดังนี ้

o LINE@ ในชื่อบัญชี @hrodipst มียอดผูติดตาม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 270 คน เพ่ิมข้ึน 9 

คนจากไตรมาสท่ี 1/2562 

   
 

 



o “เต็มใจถามตอบ” ประจําทุกวันพุธ จํานวน 13 เรื่อง ไดแก การตรวจสุขภาพท่ีสถานพยาบาลของรัฐบาล 

คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน การเช็คขอมูลการลา เวลาการปฏิบัติงานใน

ระบบ e-HR สําหรับการประเมิน เปนตน 

    

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



o แจงขาวกิจกรรมตางๆ ของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

 

   
 

   
 

 

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

ขอมูลการใชงานเว็บไซต 

 

 

                                    

 

 

 

เขา้ชมเวบ็ไซต ์1,570 คร ัง้ 



• เนื้อหาท่ีมีการเขาใชงานมากท่ีสุดในเดือนม.ค. – มี.ค. 62 มี 5 ลําดับสูงสุด ดังนี้  

1. หนาแรกเว็บไซต 

2. แนะนําพนักงานใหม 

3. ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ 

4. กิจกรรม We love IPST ปท่ี 1 

5. สวัสดิการและประโยชนตอบแทน 

5.3 งานริเร่ิมและพัฒนา 

การเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเต็มใจถามตอบ 

 การนําเสนอขอมูลเต็มใจถามตอบในแตละเดือนจะมีเนื้อหาท่ีปรับเปลี่ยนไปตามประเภทงานตางๆ  

ของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร โดยเปนขอมูลท่ีพนักงานควรทราบในแตละชวงเวลา เพ่ือเปนขอมูลให

พนักงานไดทราบถึงขอมูลสวัสดิการ การใหบริการ ข้ันตอน ความรูเก่ียวกับสวัสดิการตางๆ ท่ีสนับสนุนใหพนักงาน

เกิดความเขาใจอันดี และพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลไดท่ีเว็บไซตฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

http://hrod.ipst.ac.th/tjqa/ ท่ีเมนูพนักงานควรรู “เต็มใจถามตอบ” เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการคนหาขอมูล

เก่ียวกับงานตางๆ ไดดวยตนเอง      

 

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


6.งานพัฒนาองคกรและเสริมสรางความผูกพัน 
 

6.1 พัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ PMQA 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เพ่ือให

สอดคลองและตอบสนองโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA  ใน

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. 

ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย โดยได

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนองคการแหงคุณภาพ ประจําป 2562 ซ่ึงในไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ 2562 นี้ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน 6 คณะ ตามหมวดของ PMQA  และไดจัดการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให สสวท. เปนองคการแหงคุณภาพ ใหแกคณะทํางาน ไปแลวจํานวน 2 ครั้ง 

ครั้งละ 3 วัน รวม 6 วัน เม่ือวันท่ี 4, 6, 23 กุมภาพันธ และเม่ือวันท่ี 11, 16, 27 มีนาคม 2562 โดยครั้งท่ี 1 ได

วิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการ ตามเกณฑ PMQA 4.0 และวิเคราะหระบบงานและการคัดเลือกตัววัดผลลัพธการ

ดําเนินการ (หมวด 7) ครั้งท่ี 2 ประเมินสถานะองคการเทียบกับเกณฑ PMQA 4.0 (หมวด 1 - หมวด 6) และจัดทํา

แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA  (Action Plan) ในเรื่องท่ีสําคัญ สําหรับการฝกอบรมใน

ครั้งท่ี 3 ซ่ึงเปนครั้งสุดทาย จะดําเนินการในวันท่ี 2, 5 และ 6 กรกฎาคม 2562  
 

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 ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู 

เสมอตามท่ีไดรับมาจากหนวยงาน 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 จะดําเนินการจัดการประชุมสรุปองคความรู 



สํานักบริหารและสํานักพัฒนาองคกร 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 ความรูความสามารถของพนักงานทุกคน 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญสูบุคลากร สสวท. อันนําไปจัดเก็บเปน

ขอมูลท่ีสามารถสืบคนและพัฒนาตอยอดไดจากรุนสูรุน 

2. สงเสริมใหบุคลากรคนหาความเชี่ยวชาญของตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญตามกลุม

งานสาขา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหนวยงานและองคกรตอไป 

 

กิจกรรมการบริหารจัดการความรู ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) 

  - การจัดประชุมสรุปองคความรูสํานักบริหารและสํานักพัฒนาองคกร ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 

2562 โดยเชิญอาจารยธีระยุทธ พิบูลรุจนานนท เปนวิทยากรบรรยาย 

 

 
 

  - กิจกรรมเมนูความรู โดยนําสาระนารูจากแหลงขอมูล สื่อ เว็บไซต ท้ังภายในและตางประเทศ

มาเผยแพรใหบุคลากร สสวท. ไดศึกษา จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. เดือนมกราคม 2562   เรื่อง “The 19 Best Places to Go in 2019” 



2. เดือนกุมภาพันธ 2562 เรื่อง “อาหารวันข้ึนปใหมของชาวญี่ปุน” 

3. เดือนมีนาคม 2562    เรื่อง “ประโยชนของผักผลไม 5 สี” 

 

  - กิจกรรมการเสวนา “Lunch Talk #1: การพัฒนาครู รูปแบบ Online” ในวันอังคารท่ี 26 

มีนาคม 2562 โดยมีกลุมนักวิชาการ สสวท. เปนผูรวมการเสวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  6.3 เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

   ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะนําไปสู

ประสิทธิภาพขององคกรและผลงานของพนักงาน ดวยตระหนักถึงความสําคัญนี้ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา



องคกรจึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความผูกพันโดยผานรูปแบบการจัดท่ีหลากหลาย ครอบคลุม

พนักงานแตละกลุม แตละชวงวัย โดยไตรมาสท่ี 2 ( ม.ค. – มี.ค. 62) มีกิจกรรม ดังนี้ 
   

ท่ี กิจกรรม วันเวลา 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

1 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน มกราคม 2562 มกราคม 2562 18 

2 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน กุมภาพันธ 2562 กุมภาพันธ 2562 25 

3 กิจกรรม We Care Your Voice เดือน มีนาคม 2562 มีนาคม 2562 10 

4 กิจกรรม “WE LOVE IPST สงเรื่องเลา (Storytelling) 

เราอยากเลาเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.” 

7 กุมภาพันธ - 29 มีนาคม 

2562 

15 

5 กิจกรรม ตลาดนัดความสุข ครั้งท่ี 6 GIVE&TAKE ปท่ี 2 

(พนักงาน 156 + TOR 17) 

29 มีนาคม 2562 173 

รวมจํานวนผูเขากิจกรรม 241 

 

การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลายในไตรมาส 2 มีการ 

จัดกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 5 ครั้ง รวมคนเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 241 คน รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

 

1. We Care Your Voice ประจําเดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 

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

สามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือบอกตอในเรื่องท่ีเปนประโยชน  ความคิดสรางสรรค  นวัตกรรม 

หรือเรื่องอ่ืนๆ ใหเรารูผานชองทางนี้ท่ีเปนสื่อกลางใหบุคลากร สสวท. ซ่ึงมีกิจกรรมในแตละเดือนท่ีเปนคําถามท่ีให

แสดงความคิดเห็นในทุกๆ เดือน หรือแสดงขอคิดเห็นท่ีสามารถแจงไดผานชองทางตางๆ ในไตรมาส 2 มีการจัด

กิจกรรมท้ังหมด 3 ครั้ง  รวมคนเขารวมกิจกรรมจํานวน 53 คน 

 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

  



2. กิจกรรม “WE LOVE IPST สงเรื่องเลา (Storytelling) เราอยากเลาเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.” 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรเชิญชวนผูบริหารและพนักงานรวมกัน สงเรื่องเลา  

(Storytelling) เราอยากเลาเรื่องรักและผูกพัน สสวท. ในรูปแบบงานเขียนความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

อาจมีรูปประกอบเรื่องเลาดังกลาว หรือในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาว 2 – 5 นาที  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือแบงปนความรูสึกดี ๆ เรื่องราวความรักและความผูกพันตอองคกรท่ีพนักงานมีตอ สสวท. สรางแรงบันดาลใจ 

เห็นคุณคา กระตุนใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันกับองคกร  

ระยะเวลาในการสงผลงาน 

  สงเรื่องเลา เริ่มตั้งแตวันท่ี 7 - 20 กุมภาพันธ 2562  

กติกาการสงประกวด 

  1. ประเภทรางวัลท่ีสงประกวด  

 1. รูปแบบงานเขียน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) หรือ 

 2. รูปแบบคลิปวีดีโอ (ความยาว 2 – 5 นาที และตองสงบทความสรุปประมาณ 5 – 10 บรรทัด) 

  2. สงประกวดไดท้ังแบบเดี่ยว หรือ กลุม  

  3. สงผลงานภายในวันเวลาท่ีกําหนด ไปยังอีเมลล natthini.t@proj.ipst.ac.th 

เกณฑการตัดสินรางวัล 

  ตัดสินโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ข้ันแรกผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกร  และตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีเกณฑการพิจารณาคะแนนดังนี้ 

หัวขอการพิจารณา คะแนน ประเด็นการพิจารณา 

1. แนวคิดเรื่องความรักและความ

ผูกพันตอองคกร 

20 นําเสนอแนวคิดเรื่องความรักและความผูกพันตอองคกร สรางแรง

บันดาลใจ เห็นคุณคา กระตุนใหบุคลากรเกิดความรัก ความ

ผูกพันกับองคกร 

2. การสื่อสารเน้ือหาท่ีชัดเจน 20 มีการถายทอดเน้ือหาท่ีตรงกับหัวเรื่อง 

30 เปนเรื่องจริง การเดินเรื่องตอเน่ือง เรียงรอยใจความสําคัญและ

ลําดับเหตุการณท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงอยางชัดเจนไดใจความ 

กระชับ เขาใจงาย 

3. ความคิดสรางสรรคในการเลาเรื่อง 20 มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ/เทคนิค/สื่อในรูปแบบตางๆ 

ท่ีทําใหเกิดความนาสนใจ นาติดตาม มีความโดดเดนท่ีทําใหคน

อาน/ดู เกิดความประทับใจ 

4. การสรุป 10 ใหขอคิดในความรักและความผูกพันตอองคกร  

รวมคะแนน 100  

*** ผูท่ีไดรับรางวัล คือผลงานเรื่องเลาท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแตละประเภท 



 
 

 
 

 
 

 

 

3. กิจกรรม ตลาดนัดความสุข ครั้งท่ี 6 GIVE&TAKE ป 2 



 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งท่ี 6 GIVE & TAKE ป 2” 

ในวันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1 อาคารอํานวยการ สสวท. โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร สสวท. มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในบรรยากาศท่ี

เปนกันเองผานกิจกรรมตลาดนัดความสุข กิจกรรมตางๆ ประกอบดวย รวมประมูลของท่ีระลึกจากมูลนิธิ

รามาธิบดี กิจกรรม Workshop เย็บเตานมเทียม รวมเลือกซ้ือสินคาและผลิตภัณฑจากพ่ีๆ นองๆ ตามบูทตางๆ 

และพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม “WE LOVE IPST” สงเรื่องเลา (Storytelling) เราอยากเลาเรื่อง รักและ

ผูกพัน สสวท. เปนตน  

 



 
 
 

6.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับความเขาใจในเรื่องราวและแนวคิดใหมๆ และสามารถนําไปปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและพัฒนางานใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพดียิ่งข้ึนและเพ่ือเปนการชวยลด

ความตึงเครียดใหกับผูปฏิบัติงานและเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพบปะสังสรรคกันในทุกหนวยงาน ท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชวยเสริมสรางมิตรภาพและความสัมพันธอันดีตอกัน จํานวน 55 คน 

  - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู ฝกทํา นําไปใช : การทําสบูลางหนา” ในวันพุธท่ี 13 

กุมภาพันธ 2562 โดยเชิญ อาจารยพิทยาภรณ แตงทอง วิทยากรจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.5 สรางจิตสํานึกและจิตอาสาสูสังคม  

  เพ่ือเปนการปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือ

สังคมใหเกิดแกบุคลากร สสวท. ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจะจัดกิจกรรมจิตอาสา สสวท. "ช. ชาง 

สรางโปง กุยบุรี" ณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ วันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2562 ปงบประมาณ 

2562 ในไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) นี้ไดมีการเตรียมการ-ประสานงาน และดําเนินการสํารวจสถานท่ีสําหรับจัด

กิจกรรมดังกลาว ในวันเสารท่ี 23 มีนาคม 2562 จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 6 คน 
 

6.6 กิจกรรมพัฒนาดานอื่นๆ 

  กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

  เพ่ือใหบุคลากร สสวท. รวมทําความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชรา           

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือสังคม   

สวนรวม โดยกิจกรรมการบริจาคโลหิต ปงบประมาณ 2562 (ม.ค. – มี.ค. 62) ไตรมาสท่ี 2 จัดข้ึนท้ังหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 4  วันท่ี 17  มกราคม 2562  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  5  คน 

 ครั้งท่ี 5  วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม           13 คน 

 ครั้งท่ี 6  วันท่ี 14 มีนาคม 2562  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  7  คน 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 เดือนมกราคม 2562       เดือนกุมภาพันธ 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เดือนมีนาคม 2562 
 
 
 
 
 



 
 

 ภาพรวมของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร   

ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค – มี.ค. 62) ประกอบดวย  3 รหัสกิจกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 62) 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 

55% 10,532,000 3,333,039.14 31.65 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม

เปาหมายของระบบสมรรถนะของบุคลากรและ

เปาหมายนโยบาย 

30% 10,047,000 3,304,715.14 32.90 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร 

สสวท. โดยใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

25% 485,000 28,324 5.84 

รหัส

กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย ณ 

ปจจุบัน (บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270100 งบบุคลากร 44% 178,173,200 121,805,251.11 68.37 

กิจกรรมท่ี 1 เงินเดือนพนักงาน 14% 141,503,200 104,318,159.24 73.72 

กิจกรรมท่ี 2 คาจางลูกจางชั่วคราว 7% 252,000 126,000 50 

กิจกรรมท่ี 3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กองทุนสงเคราะห 10% 15,120,000 11,702,683.42 77.40 

กิจกรรมท่ี 4 เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง 10% 12,000,000 5,658,408.75 47.15 

กิจกรรมท่ี 5 คาตอบแทนสําหรับผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน 3% 48,000 - - 

กิจกรรมท่ี 6 คาชดเชย - 9,250,000 - - 

7. ภาพรวมการปฏิบัติงานและงบประมาณของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณท่ี

จัดสรร (บาท) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รอยละ

คาใชจาย 

408270300 การดําเนินงานของฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาองคกร 

71% 40,910,600 16,923,223 41.37 

กิจกรรมท่ี 1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล / ตรวจ

สุขภาพ  

7% 10,000,000 1,523,533.80 15.23 

กิจกรรมท่ี 2 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพ

พนักงานท่ีเกษียณอาย ุ

4% 1,000,000 481,682.75 48.16 

กิจกรรมท่ี 3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  3% 500,000 211,969 42.39 

กิจกรรมท่ี 4 คาตอบแทนบุคคลภายนอก 6% 25,600,000 10,535,908.60 41.15 

กิจกรรมท่ี 5 การดําเนินงานดานบุคลากร 7% 211,200 109,699.70 51.94 

กิจกรรมท่ี 6 การคัดเลือก สรรหา วาจาง 8% 28,000 13,540 48.35 

กิจกรรมท่ี 7 การดําเนินงานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 8% 136,000 122,482 90.06 

กิจกรรมท่ี 8 สวัสดิการอ่ืนๆ (นํ้าดืม่/ยาและเวชภณัฑหอง

พยาบาล) 

6% 120,000 67,153.18 55.96 

กิจกรรมท่ี 9 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงาน สสวท. 12% 3,040,000 1,037,692.25 34.14 

กิจกรรมท่ี 10 การจัดงานวันสถาปนา 47 ป สสวท. 10% 275,400 260,497.67 94.59 



8.การประชุมและติดตามงานเพื่อการพัฒนางานฝายฯ 
 

  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามและพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดย

กําหนดใหทุกวันมีการประชุมหารือในประเด็นท่ีเปนงานสําคัญ เรงดวน หรืองานท่ีตองรับทราบและแกไขรวมกัน  เพ่ือให

สามารถติดตามงานไดอยางสมํ่าเสมอ และทํางานไดรวดเร็วข้ึน        

• การติดตามงานเดือนมกราคม 2562 
 

งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 

1. หองอาหาร เรสซิเดนท ฐิตาภา  พัทนดนัย  

2. ระบบการเบิกของผูเกษียณ สิริมดี ฐิตาภา อยูระหวางดําเนินการ 

3. ไปวัด / ปฏิบัติธรรม สิริมดี  

4. คูมือการปฏิบัติงาน บุญญรัตน  สิริมดี นัดวันนําเสนอผช.อีกครั้ง 

5. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เลมป 2562) ณัฏฐิณี อยูระหวางดําเนินการ 

6. สรุปผล Happnometer ณัฏฐิณี อยูระหวางดําเนินการ 

6. PMQA  ประชุมอนุบุคคล ติดตามทุนชยุตม นิรมล  

7. JD PA PI /วิเคราะหอัตรากําลัง ชนิกานต  

8. อัตรากําลัง การเปดรับสมัครพนักงาน สุวิมล พรหทัย พัทนดนัย  

9. แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ใหม) สุวิมล อยูระหวางดําเนินการ 

10. จัดแฟมเลมระเบียบท้ังหมด อัญทิวา อยูระหวางดําเนินการ 

11. สรุปการลาประเภทตางๆ กุมาริชาติ สุวิมล สิริมดี อยูระหวางดําเนินการ 

12.แผนการโปรโมทเว็บ/Line กุมาริชาติ อยูระหวางดําเนินการ 

12. KM / เสวนาวิชาการ (ประสานดร.วชิร) พัทนดนัย  

13.โปรแกรมสุขภาพ (สสส.) ฐิตาภา  

14. การจัดเตรียมงานพิธีบรมราชาภิเษก ฐิตาภา อัญทิวา (เตรียมเรื่อง

เครื่องแตงกาย) 

 

15. กิจกรรมสถาปนา ทุกคนในฝาย   

16. สงมอบงาน และสอนงานท่ีเก่ียวของ ชญพันธุ  

 

 

 



• การติดตามงานเดือนกุมภาพันธ 2562   
งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบหลัก 

1.การปรับแผนงานและงบประมาณ ทุกคน 

2.การตรวจสุขภาพ ทุกคน 

3.การปรับโครงสรางองคกรและท่ีเก่ียวของ นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรหทัย 

4.นัดหมายนําเสนอขอมูลผูอํานวยการ นิรมล สุวิมล ชนิกานต พรหทัย 

5. JD PA PI /วิเคราะหอัตรากําลัง ชนิกานต 

6.นําเสนอคูมือการฏิบัติงาน บุญญรัตน  สิริมดี ฐิตาภา 

7.การเขารวมอบรมหลักสูตรจิตอาสาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ฐิตาภา พัทนดนัย (คณะทํางาน/สโมสร) 
 

• งานท่ีติดตามตอเน่ืองจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2562 
 

งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ นัดประชุม 

เพ่ือติดตามงาน 

รายบุคคล/ทีม 

1. ระบบการเบิกของผูเกษียณ สิริมดี ฐิตาภา พฤหัสบดี 7 มีค.เชา 

2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เลมป 2562) ณัฏฐิณี พุธท่ี 6 มีค. บาย 

3. สรุปผล Happnometer/we care your voice ณัฏฐิณี พุธท่ี 6 มีค. บาย 

4. ติดตามทุนชยุตม นิรมล พุธท่ี 13 มีค. บาย 

5.จัดทํา JD เพ่ือนําเสนอ สสวท. /อัตรากําลัง ชนิกานต สุวิมล อังคารท่ี 5 มีค. เชา 

6. แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ใหม) สุวิมล ศุกรท่ี 8 มีค. บาย 

7. จัดแฟมเลมระเบียบท้ังหมด อัญทิวา - 

8. สรุปการลาประเภทตางๆ กุมาริชาติ สุวิมล สิริมดี อังคารท่ี 12 มีค.เชา 

9.แผนการโปรโมทเว็บ/Line กุมาริชาติ อังคารท่ี 12 มีค.เชา 

10. KM ประสาน ดร.วชิร พัทนดนัย ศุกรท่ี 8 มีค.เชา 

11.นําเสนอคูมือการฏิบัติงาน บุญญรัตน สิริมดี พฤหัสบดี 7 มีค.เชา 

12.การบันทึกขอมูลบนฐานฝกอบรมและพัฒนา 

(ยอนหลังใหครบถวน) 

สิริมดี พฤหัสบดี 7 มีค.เชา 



• งานสําคัญเรงดวนและติดตามงานเดือนมีนาคม 2562   
 

งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ นัดประชุม หมายเหตุ 

1. การเตรียมเสื้อเหลือง สิริมดี อัญทิวา พฤหัสบดี 7 มีค.เชา จัดทําแผนดําเนินการ 

2. การดําเนินการอบรมตามแผน HRD ณัฏฐิณี พุธท่ี 6 มีค. บาย วางแผน 

และดําเนินการจัด 

3.การเขารวมอบรมหลักสูตร

พระมหากษัตริยกับประเทศไทย  

ฐิตาภา พัทนดนัย 

(คณะทํางาน/สโมสร) 

ศุกรท่ี 8 มีค. เชา วางแผน 

และดําเนินการจัด 

4.การดําเนินการดานกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ 

ฐิตาภา พรหทัย  ศุกรท่ี 8 มีค. เชา ติดตามสอบถาม 

5.การประชุมคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

นิรมล ณัฏฐิณี พุธท่ี 13 มีค. เชา นิรมล ณัฏฐิณี 

 

• วันเวลาในการประชุมติดตามงานรายบุคคล/ทีม 
วันเวลา งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จันทรท่ี 4 มีค.บาย จิตอาสา ฐิตาภา และทีม 

อังคารท่ี 5 มีค. เชา จัดทํา JD เพ่ือนําเสนอ สสวท.  ชนิกานต สุวิมล 

พุธท่ี 6 มีค. บาย แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เลมป 2562) ณัฏฐิณี 

สรุปผล Happnometer/we care your voice 

การดําเนินการพัฒนาตามแผน HRD ป 2562 

พฤหัสบดี 7 มีค.เชา ระบบการเบิกของผูเกษียณ สิริมดี 

นําเสนอคูมือการฏิบัติงาน 

การบันทึกขอมูลบนฐานฝกอบรมและพัฒนา 

(ยอนหลังใหครบถวน) 

การเตรียมเสื้อเหลือง สิริมดี อัญทิวา 

ศุกรท่ี 8 มีค.เชา การเขารวมอบรมหลักสูตรพระมหากษัตริยกับ 

ประเทศไทย/ KM รวมกับ ดร.วชิร 

ฐิตาภา พัทนดนัย 

การดําเนินการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฐิตาภา พรหทัย 

ศุกรท่ี 8 มีค.บาย อัตรากําลัง การรับสมัครงาน สุวิมล พรหทัย 

อังคารท่ี 12 มีค. เชา สรุปการลาประเภทตางๆ กุมาริชาติ 

แผนการโปรโมทเว็บ/Line/เว็บ 

การจัดทํารายงานไตรมาส 2-2562 กุมาริชาติ ณัฏฐิณี 



พุธท่ี 13 มีค. เชา ติดตามเรื่องทุนการศึกษา นิรมล ณัฏฐิณี 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

พฤหัสบดีท่ี 14 มีค. บาย ประชุมฝาย HROD ทุกคน 
 

• งานท่ีติดตามตอเน่ืองจากเดือนมกราคม – เมษายน 2562 
 

งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. ระบบการเบิกของผูเกษียณ สิริมดี ฐิตาภา 

2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เลมป 2562) ณัฏฐิณี 

3. สรุปผล Happnometer/we care your voice ณัฏฐิณี 

4. ติดตามทุนชยุตม นิรมล 

5.จัดทํา JD เพ่ือนําเสนอ สสวท. /อัตรากําลัง ชนิกานต สุวิมล 

6. แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ใหม) สุวิมล 

7. จัดแฟมเลมระเบียบท้ังหมด อัญทิวา 

8. สรุปการลาประเภทตางๆ กุมาริชาติ สุวิมล สิริมดี 

9.แผนการโปรโมทเว็บ/Line กุมาริชาติ 

10. KM ประสาน ดร.วชิร พัทนดนัย 

11.นําเสนอคูมือการฏิบัติงาน บุญญรัตน สิริมดี 

12.การบันทึกขอมูลบนฐานฝกอบรมและพัฒนา 

(ยอนหลังใหครบถวน) 

สิริมดี 

13. การเตรียมเสื้อเหลือง สิริมดี อัญทิวา 

14. การดําเนินการอบรมตามแผน HRD / ประเมินติดตามผล ณัฏฐิณี 

15.การเขารวมอบรมหลักสูตรพระมหากษัตริยกับประเทศไทย  ฐิตาภา พัทนดนัย  

(คณะทํางาน/สโมสร) 

16. หารือแผนอัตรากําลัง สุวิมล พรหทัย 

17.แผนกองทุนทรัพยากรบุคคล จิรวดี นิรมล ณัฏฐิณี 

(คณะกรรมการฯ) 

18.การปรับปรุงระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ จิรวดี นิรมล สุวิมล 

19. JD PA PI ชนิกานต 

20. KM พัทนดนัย 

21. รายงานไตรมาส ณัฏฐิณี กุมาริชาติ 

22. การนํา IT มาใชในการปรับปรุงงาน HROD ทุกคน 



• งานรวมกันของสํานักท่ีไดรับมอบหมายจากผูชวยผูอํานวยการ (นายสกรณ ชุณหะโสภณ) 
 

 

 

 

 

ท่ี ความรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 

ฝาย HROD 

1 ทีมสํารวจความคิดเห็นการใหบริการของ 4 ฝายและสรุปผล 1.นส.พรหทัย สืบสุทธา 

2 ทีมวิเคราะหผลและออกแบบกิจกรรมจากผลการประเมินความ

พึงพอใจ 

1.นส.ณัฏฐิณี ทองเรือง 

2.นายพันทดนัย จินตนครชัยศรี 

3 ทีมวางแผน ดําเนินการดานแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ สสวท.      

ป 2562 – 2564 และแนวทางการทํา Workshop ของสํานัก 

1.นส.ชนิกานต โพธะสินธ ุ

2.นางฐิตาภา ขําเลิศ 

3.นส.กุมาริชาติ ศรีโสม 

4 ทีมพิจารณาปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ สสวท. ให

ทันสมัย 

1.นางนิรมล สุวรรณละออง 

2.นางสุวิมล พีรทรัพย 

3.นส.สิริมดี นาคสังข 

4.นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ 

5 ทีมเขารวมการฝกอบรมหลักสูตร KM สํานัก  

(วันท่ี 22 มกราคม 2562) 

ผูเขาอบรมของฝายฯ 

1.นางนิรมล สุวรรณละออง 

2.นส.บุญญรัตน นภาคณาพร 

3.นส.ชนิกานต โพธะสินธ ุ

4.นางสุวิมล พีรทรัพย 

5.นางฐิตาภา ขําเลิศ 

6.นส.ณัฏฐิณี ทองเรือง 

7.นส.กุมาริชาติ ศรีโสม 

STAFF 

1.นส.สิริมดี นาคสังข 

2.นส.พรหทัย สืบสุทธา 

3.นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี 



9. การพัฒนาบุคลากรของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
 

 นอกเหนือจากการเขารวมการพัฒนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดดําเนินการและพนักงานในฝายทุก

คนไดมีโอกาสเขารวม นั้น  ฝายฯยังไดสงพนักงานเขารวมการอบรมกับหนวยงานภายนอกตามหัวขอหรือหลักสูตรท่ีเปน

ประโยชนตองานหรือท่ีพนักงานมีความสนใจ ในปงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา ผูจัด 

1 นางนิรมล  สุวรรณละออง อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสู

อนาคตเพ่ือรองรับประทศไทย 4.0  

วันท่ี 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ 

โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน  

โฮเทล กรุงเทพฯ 

กองทุนสวัสดิการ

สํานักงานสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

2 นางสาวสิริมดี นาคสังข

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

สัมมนา “Thailand Knowledge 

Management Network Forum 

2019”  

วันท่ี 31 มกราคม 2562 ณ 

โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 

กรุงเทพ  

บริษัททริส คอเปอ

เรชั่น 

3 นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง รวมกิจกรรม Open Heart Open 

Home : Careers Fairs ของ

สํานักงาน ก.พ.  

วันท่ี 13 มีนาคม 2562  

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย 

ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

สํานักงาน ก.พ. 

4 นางฐิตาภา ขําเลิศ 

นางสาวพรหทัย สืบสุทธา 

อบรมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ 2562 บมจ.ทหารไทย 

5 นางฐิตาภา ขําเลิศ เขารวมกิจกรรม สสส. วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 สสส. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 

 จากการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2-2562  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดวิเคราะหถึงปจจัยตางๆท่ีเกิดข้ิ

นจากการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

ดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

ดานการทํางานเชิงรุก และดานระบบการดําเนินงาน 

1.  ดานอัตรากําลังของ สสวท.  

     ปจจุบันภาพรวมอัตรากําลังของสสวท.ของ สสวท. ใกลเต็มกรอบท่ีไดรับจัดสรรแลว  ซ่ึงฝายฯไดนําประเด็นดังกลาว 

     เขาหารือกับผูบริหาร  ระดับสูงในเชิงนโยบายแลว  โดยอัตราพนักงานเกษียณจะนํามาวิเคราะหและจัดสรรใน 

     ตําแหนงและความจําเปนของ องคกร โดยจะเปนการหารือเพ่ิมเติมรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูง ซ่ึงฝายฯจะ 

     ดําเนินการในการจัดทําขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการตัดสินใจตอไป 

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.  พัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมภายในฝาย โดยจะพิจารณาใหมีการหมุนเวียนการทํางาน เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม 

     และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2

ประจ าปีงบประมาณ 2562

hrodipst

hr ipst

http://hrod.ipst.ac.th

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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