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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร



คํานํา 
 

  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการ

พิจารณาเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของ สสวท. ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยครอบคลุม โครงการ

และกิจกรรมท่ีสําคัญทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังทางดานวิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ 

ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน โดยเนนเฉพาะในสวนท่ี สสวท. เปนผูดําเนินการใหกับ

บุคลากรและหนวยงาน ท้ังนี้ไมรวมในสวนท่ีหนวยงานเปนผูริเริ่มดําเนินการตามความตองการของแตละ

หนวยงาน 

  โครงการท่ีจัดทําข้ึนนี้ ไดพิจารณาใหเปนไปตามกรอบของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ 

โดยตอบสนองกับ ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย โครงการยอย 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ และขอมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบการวางแผน

และดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร โดยไดเชื่อมโยงกับนโยบาย 

และแนวทางในการดําเนินการจากปจจัยภายใน (Internal Factor )และปจจัยภายนอก (External 

Factor)  เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุเปาหมายของ สสวท. อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

บุคลากรของ สสวท. ในป 2564 เพ่ือใหผูบริหาร และหนวยงานไดใชประกอบการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 

 

 

                ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

                    ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สารบัญ 
                หนา 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร สสวท.   

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

ของเยาวชนใหทันสมัย 
        

วิสัยทัศนฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร (Vision) 

ทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีศักยภาพและสมรรถนะสูง  มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 

ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและวางระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย โปรงใส และ

มีประสิทธิภาพสูง 

2. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะของผูนําการ

เปลี่ยนแปลง  มีความทันสมัย รอบรูในบริบทของงานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาและสงเสริมใหทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน และไดรับสวัสดิการ 

ตลอดจนประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค (Objectives) 

 1. เพ่ือให สสวท. มีบุคลากร ท่ีเหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ

งาน 5 ป  และแผนระยะยาว  ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหตําแหนงงานของ สสวท. แตละตําแหนงมีทรัพยากรบุคคลประจําท่ีมีคุณภาพสูง เพียง

พอท่ีจะทําใหงานในตําแหนงนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   ท้ังนี้ ทรัพยากรบุคคลของ สสวท.จะ

ไดรับการจัดสรรใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ โดยมีการทบทวนความเหมาะสม  เพ่ือ

พิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 3. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. มีคุณภาพชีวิต และอยูในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี ไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม  เปนธรรม  สามารถเทียบเคียงและแขงขันไดกับองคกร

ชั้นนําท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียงกับ สสวท.   โดยไดมีโอกาสเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพไป

พรอม ๆ กับ สสวท. 
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           4. เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ   

เปนระบบและตอเนื่องในระยะยาว โดยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามความตองการและ

สอดคลองกับนโยบายของ สสวท. ท้ังนี้ เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ สสวท. เปนผูท่ีมีความรูความสามารถสูง 

ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค  มีวิธีการทํางานท่ีเปนระบบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความ

สามัคคีและมีวินัย  ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตองานและองคกร 

 5. เพ่ือปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานรวมท้ังปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน

ใหมท่ีเหมาะสมกับภารกิจดานการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 6. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารความรู (Knowledge Management) ภายในองคกรอยาง

ตอเนื่อง  ท้ังทางดานวิชาการ  การบริหารจัดการ และสหวิทยาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  การมีทรพัยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง อีกท้ังไดรับการฝกอบรมเปน 

อยางดี จะชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ  เนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของบุคคล 

เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงาน และสสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

3.  การจัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสมํ่าเสมอ อยางตอเนื่องและเปนระบบ  จะเปนการสราง 

บุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว 

4.  เม่ือพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  มีความม่ันใจใน 

การทํางาน มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมและไดทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถของตนจะเปนสวน

ชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงาน ตลอดจนพัฒนาผลผลิตใหเพ่ิมสูงข้ึน 

5.  คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงานและ สสวท. 

 

นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับหนวยงานและ สสวท. โดยภาพรวม ท้ังนี้ 

โดยมุงหวังใหการฝกอบรมและพัฒนาเปนเครื่องมือท่ีชวยใหพนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนง   และรูจักยืดหยุนเพ่ือใหบรรลเุปาหมายรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    โดยดูแลเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และผลผลิต 

เสริมสรางความพรอมของพนกังานโดยการฝกอบรมและพัฒนาใหพนักงานมีสมรรถนะครบทุกดาน  ประกอบดวย 

 1.1 สมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) 

 1.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency)   

 1.3 สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 
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 1.4 สมรรถนะตามกลุมงาน ( Functional Competency) 

 

2.  มีการจัดสรรโอกาสใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยูเสมอ การพัฒนาบุคลากรในระดับตาง ๆ  ตอง 

พิจารณาใหมีความท่ัวถึง เปนระบบ มีความตอเนื่องในระยะยาวและครอบคลุมพนักงานทุกกลุมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนาในระยะยาว ท้ังในดานความรูท่ีเก่ียวของกับงานในความรับผิดชอบ และความรูอ่ืนๆ ท่ี

เสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถรองรับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง  ตลอดจน  

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตาง ๆ 

3.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   มุงเนนเปลี่ยนแปลงใหพนักงานมีแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ 

มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   มีทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เพ่ือนรวมงาน  หนวยงาน และ 

สสวท. ตลอดจนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตองเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  และนโยบาย 

ของ สสวท.  และชวยใหพนักงานวางแผนการเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพของตนไปพรอม ๆ  กับการ

เจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.  

5.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหพนักงานไดรับการดูแลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานท่ีดียิ่งๆ ข้ึน  มีความผูกพันกับ สสวท. และเพ่ือนรวมงาน  

6.  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน  ในแตละปงบประมาณให สสวท.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 

พัฒนาบุคลากรประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ สสวท. 

7.  ให สสวท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือเปนทุนการศึกษา หรือคาใชจายในการท่ีจะ 

ใหไดผูมีคุณวุฒิและประสบการณสูงมาปฏิบัติงานกับ สสวท. 

8.  ดําเนินการใหมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการเขารับตําแหนงใหม โดยเฉพาะ   

ตําแหนงทางดานการบริหาร 

9.  มุงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี และสรางความสามัคคีระหวางพนักงาน โดยเนนการทํางาน 

รวมกันเปนทีม 

 10. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานท่ีพนักงานทุกคนตอง

รวมรับผิดชอบ ดําเนินการ และประโยชนท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมดังกลาวเปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะใช

พิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

เปาหมายดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สสวท. บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ มีเปาหมาย

โดยรวมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  พนักงานทุกระดับ  ไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ   

เทคโนโลยี โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรอบรูในงาน  มีความสามารถในการสรางและพัฒนางาน

ใหเจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนใหความสําคัญกับ

คุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับและข้ันตอน 
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2.  พนักงาน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีความ 

เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

ตลอดจนมีแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีนํา สสวท.ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและการถายทอดสูสังคม 

3.  พนักงานทุกระดับ สามารถรับผิดชอบงานและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดรับ 

การกระจายอํานาจบริหาร  เพ่ือใหสามารถจัดการภารกิจในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  พนักงานมีความรู ความสามารถในระดบัท่ีทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5.  พนักงานทุกระดับ  เปนผูมีจรรยาบรรณ  จริยธรรม และมีคุณธรรมของนักจัดการการศึกษา 

ท่ีดี มุงประกอบกิจการงานท่ีเอ้ือตอ สสวท.หนวยงาน และตนเอง ตลอดจนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

กลุมบุคคล และสังคมภายนอกท่ีเก่ียวของ และมีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

เปาหมายดานการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

1. พนักงานของ สสวท. ไดรับโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย 

ในแตละปงบประมาณพนักงานทุกคนควรไดรับการพัฒนาตนเองในสายงานท่ีปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

เปนเวลารวมกันประมาณ 10 วัน  โดยถือเปนเวลาทํางาน เชน ไปรวมประชุมสัมมนา  ดูงาน  หรือฝกอบรม

ภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง เขารวมการประชุม สัมมนาภายในเพ่ือพัฒนาองคกรอยางสมํ่าเสมออยางนอย

ปละ 2 ครั้ง  เปนตน 

2.  กําหนดใหมีแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานภายใน   ตามความตองการของหนวยงานและ  

สสวท. ในการปฏิบัติงานท่ัวไปอยางเปนระบบ ท่ัวถึง สมํ่าเสมอ และตอเนื่องเพ่ือใหพนักงานเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถสูง ทันสมัยอยูเสมอ มีความคิดสรางสรรค  มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ   สามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีวินัย  ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตองาน  เพ่ือนรวมงาน และ สสวท. 

3.  พนักงานท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาสวนข้ึนไป  หรือผูดํารง 

ตําแหนงอยูแลว และผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาสมควรจะไดรับการฝกอบรม หรือเพ่ิมพูนความรู ให 

สสวท.จัดใหมีการศึกษา การฝกอบรม และพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความพรอมในการปฏิบัติภารกิจใน

ตําแหนง และในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีตามความเหมาะสม 

4.  พนักงานสามารถเสนอโครงการตอ สสวท.  เพ่ือขอรับการพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงาน 

ในหนาท่ีไดปงบประมาณละประมาณ  5 วัน ภายในกรอบวงเงินท่ี สสวท. กําหนด  กรอบวงเงินเพ่ือพัฒนา

ตนเองสําหรับพนักงานแตละคนเปนเทาใดให สสวท.กําหนดและประกาศใหทราบเปน ป ๆ ไป 

5.  สสวท. ใหการสนับสนุนใหพนักงานไดพัฒนาและเพ่ิมพูนความรูและประสบการณดวยการไปให 

บริการวิชาการในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกหนวยงานอ่ืน ท้ังนี้ โดยจะตองไมกระทบกระเทือนตองานใน

หนาท่ี  และตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการเปนราย ๆ ไป 

6.  พนักงานกลุมวิชาการของ สสวท. ท่ียังไมเคยมีประสบการณในการสอนหนังสือ สสวท. อาจจัด  

ใหไปสอนนักเรียนได 
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แนวคิดและจุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1. การพัฒนาบุคลากร เปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร  เพ่ือรองรับภารกิจ  

    ของหนวยงาน และสสวท.  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 2. การมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  คุณภาพ และประสิทธิภาพสูง  อีกท้ังไดรับการฝกอบรมเปน    

     อยางดี จะชวยลดความเสียหาย ภาระตนทุน ความเสี่ยงตาง ๆ เนื่องจากความผิดพลาดใน    

     การปฏิบัติงานได 

      3. การจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร  โดยสมํ่าเสมอ  อยางตอเนื่อง และเปนระบบ  จะเปนการ   

              สรางบุคลากร   เพ่ือรองรับการขยายตัว และการเจริญเติบโตกาวหนาของ สสวท.ในระยะยาว 

4. เม่ือพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี   มีความม่ันใจ

ในการทํางาน  มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสม  และไดทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถ

ของตน  จะเปนสวนชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงาน   ตลอดจนพัฒนา

ผลผลิตให เพ่ิมสูงข้ึน 

 5.  คุณภาพของบุคลากรเปนเครื่องสะทอนถึงความมีคุณภาพของหนวยงาน และ สสวท. 

 

จุดมุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ใหเปนผูท่ี 

1. มีความเปนนักจัดการการศึกษามืออาชีพ ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

2. มีความเปนผูนํา 

3. มีความรอบรูในงาน โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. เนนและใหความสําคัญกับคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบ 

6. มีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. มีความรู ความสามารถในระดับท่ีทัดเทียมกับนานาชาติทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

8. มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 

9. มีจริยธรรม และคุณธรรมของนักจัดการศึกษาท่ีดี 

10. มีแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีนํา สสวท. ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการถายทอดสูสังคม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ระดับบุคคล 

 1.1 พนักงานกลุมบริหารของ สสวท. เปนนักบริหารมืออาชีพ สามารสรางงานของ  

  สสวท.  และบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการ 

  กระจายอํานาจและความรับผิดชอบงานดานตางๆ ของ สสวท. ไดอยาง 

  เหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางดาน 

  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร 

  1.2 พนักงานกลุมวิชาการ และกลุมปฏิบัติการ มีความรูความสามารถ และความ 

   เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและการบริการตามสายวิชาชีพของตน สามารถ 

   ปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทํางาน 

   รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางดี มีมนุษยสัมพันธและใหบริการแกกลุมบุคคลท่ี 

   เก่ียวของไดอยางมีคุณภาพ 
 

2. ระดับหนวยงาน  

 2.1 หนวยงานตาง ๆ มีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ และปฏิบัติภารกิจในความ 

  รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนงานของหนวยงานนั้น ๆ โดย 

  สอดคลองกับวัตถุประสงคของ สสวท. 

 2.2 พนักงานทุกระดับมีการทํางานรวมกันเปนทีม ยึดม่ันในจุดมุงหมาย และ 

  วัตถุประสงคของงานรวมกัน มีการประสานรวมมือซ่ึงกันและกันท้ังภายในและ 

  ภายนอกหนวยงาน 

 2.3 มีการสื่อขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงภายในหนวยงาน พนักงานทุกคนทุกระดับ  

  สามารถรับทราบขอมูลความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอภารกิจและ 

  ความรับผิดชอบในงานของตน และสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยน 

  แปลงตางๆ 
 

 3. ระดับองคกร 

  3.1 ทุกหนวยงานสามารถดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ประสานสอดคลอง และมุงสูเปาหมายการดําเนินงานของ สสวท. 

  3.2 มีความตอเนื่องในการสนับสนุนดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   อยางเพียงพอกับภารกิจของ สสวท. ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

  3.3 สสวท. สามารถกําหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินกิจกรรม  

   ตลอดจนสามารถกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติภารกิจตางๆได โดยพนักงานมี 

   ความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางสอดคลองกัน 
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จุดยืนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. 
  

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. จะมุงเนนเพ่ือใหบรรลุถึงจุดยืนท่ีชัดเจน ภายใตสมรรถนะ 

หลัก Core Competency ขององคกร ดังนี้ 

สมรรถนะ คําจํากัดความ 

2.1  Innovation  

      (  I  ) : CC 1 

     

มุงม่ันสรางสรรค

นวัตกรรม  

 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใชนวัตกรรมใน

การปฏิบัติงาน สามารถออกแบบวิธีการ หรือ

กระบวนการทํางานใหมๆ และนําไปใชในการ

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกปญหาในการทํางานท่ี

รับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม  

2.2 Professionalism 

     ( P ) : CC 2 

ความซ่ือตรงและความ

เช่ือม่ันในวิชาชีพ 

มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหเปนท่ียอมรับ 

ไววางใจ และนาเชื่อถือ มีความศรัทธาตออาชีพ

และองคกร ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ความ

ซ่ือสัตย  โปรงใส  และยึด ม่ัน ในมาตรฐาน

จริยธรรมตามขอบังคับ สสวท. 

2.3 Standard Reference 

     ( S ) : CC 3 

การปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน รวมท้ังมีความสอดคลองกับระเบียบ 

ขอบังคับ และประกาศ ของ สสวท. เพ่ือใหงาน

ประสบผลสําเร็จ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ทันตามกําหนดเวลา 

2.4 Team Synergy 

      ( T ) : CC 4 

การทํางานเปนทีม มีความเขาใจและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี

ในฐานะสมาชิกของทีม รวมถึงมีสวนรวมในการ

ทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูซ่ึง

กันและกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทีมบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว 
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Development) 
 

ครอบคลุมกิจกรรม 3 ดาน คือ  
 

การฝกอบรม 

(Training) 

การศึกษา 

(Education) 

การพัฒนา 

(Development) 

1. การฝกอบรมภายใน 

1.1  Organizational Needs 

1.2  Functional Needs 

1.3  Individual Needs 

 

1. ทุนการศึกษา ระดับ     

    ปริญญาโทและปริญญาเอก 

    1.1 ในประเทศ 

    1.2 ตางประเทศ 

1. Self Development 

    1.1 หนังสืออานนอกเวลา 

    1.2 VCD / DVD 

    1.3 Simulation 

    1.4 E-learning 

2. การฝกอบรมภายนอก 

2.1 สถาบนัการศึกษา  

ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

2.2 สถาบันฝกอบรมและพัฒนา

ต า ง ๆ  เช น  TMA, PMAT, 

สสท. , สถาบันเพ่ิมผลผลิตฯ  

เปนตน 

2.  การสนับสนุนการศึกษาตอ 

     ระดับปริญญาโท และ 

     ปริญญาเอก 

     2.1 แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ 

     2.2 เวลาในการศึกษา 

     2.3 คาใชจาย เชน ทุน ,    

          เงินกูยืมเรียน เปนตน 

2. Computer Based Training 

    2.1 Intranet 

    2.2 Internet 

    2.3 Multimedia 

3. การฝกอบรม ดูงานตางประเทศ

จัด ให มี การเข าร วม กิจกรรม

ฝกอบรม  ศึกษา ดูงาน ในหัวขอ

ท่ีสําคัญๆ  และเปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของหนวยงาน 

และ สสวท. ท้ังทางดานการ 

     บริหาร และการจัดการ และ 

     ทางดานวิชาการ 

 3. Website KM Intranet /HR   
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โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564 
 

1.วัตถุประสงค 

 1.1  เพ่ือใหพนักงานมีความรูความเขาใจ มีทักษะ ตลอดจนทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานตาม      

                 ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานของตําแหนงงาน อีกท้ังเพ่ือใหมีความพรอม         

                 สําหรับภาระหนาท่ีในตําแหนง และ/หรือ หนาท่ีการงานท่ีมีความรับผิดชอบสูงข้ึน 

 1.2  เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณใหม ๆ จากวิทยากร   

                 และผูเขารับการฝกอบรมในระดับเดียวกัน อันเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี และเกิดผลดีตอ

       การติดตอประสานงานภายในองคกรใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึน 

 1.3  เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจในบทบาท และมีสวนรวมในเชิงรุกตอกิจกรรมดานตาง ๆ  

                 อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. เปาหมายการดําเนินการ 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองสมรรถนะองคกร ท้ัง 4 ดานดังนี้ 

1. สมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency : BC)  คือ    

1.1 ความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Skills)   

1.2 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน (ICT Skills) 

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC)  คือ  

2.1  มุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม  (Innovation : I)  : CC 1 

2.2  ความซ่ือตรงและความเชื่อม่ันในวิชาชีพ (Professionalism : P) : CC 2 

2.3  การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Standard Reference : S) : CC 3 

2.4  การทํางานเปนทีม (Team Synergy : T) : CC 4 

3.สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency : MC)  คือ  

3.1  การมีวิสัยทัศน (Visioning : VI) : MC 1 

3.2  การบริหารคน (People Management : PM) : MC 2 

3.3  การบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management : CM) : MC 3 

3.4  การกํากับดูแลงาน (Supervision : SV) : MC 4 

4.สมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency : FC) 

        ประกอบดวย กลุมวิชาการและกลุมอํานวยการ แตละกลุมมีสมรรถนะตั้งแต 4 ดาน 
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 โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามสมรรถนะนั้นๆ สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการและ

แนวทางรูปแบบตางๆ ท้ังการฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ศึกษาตอ การไดรับการพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก การไดรับมอบหมายงาน การสอนงาน หมุนเวียนงาน เปนตน  

 โครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2564  จึงขอนําเสนอในสวนท่ีเปนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ในรูปแบบการจัดฝกอบรม โดยเปนหลักสูตรในหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร  

 รายละเอียดของโครงการฝกอบรมและพัฒนาประจําปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย  

 2.1 การฝกอบรมภายใน     

       2.1.1  การฝกอบรมตามสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) 

                         จํานวน 2 หลักสูตร  ประกอบดวย (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ) 

1. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) 

2. PDPA  

      2.1.2  การฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

      จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย 

1. หลักสูตร Design Thinking 

2. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนท่ี 3 – 5 

       2.1.3  การฝกอบรมตามสมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency)  

     1. การสงผูบริหารระดับกลางและสูงเขาอบรมหลักสูตรทางบริหารภายนอก รวมกับ 

         หนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ เชน กพร. กระทรวงศึกษาธิการ กพ.  

     2.  หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับกลาง และ PM โครงการ 

2.1.4 การฝกอบรมตามสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 

     1. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ  

     2. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production (ฝายนวัตกรรมฯ ดําเนินการ) 

     3. หลักสูตร Active Learning รุน 2 (ฝายนวัตกรรมฯ ดําเนินการ)  

          2.2  การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

  1. การพัฒนาประสบการณฝกสอนของกลุมวิชาการ 

  2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ  

  3. การพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 

  4. Microlearning การเรียนรูออนไลนไดดวยตนเอง 

 2.3  การฝกอบรมตามแผนการพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. 

 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถท้ังในเชิงบริหารจัดการ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  เพ่ือใหสามารถ

กาวไปสูการเปลี่ยนแปลงตางๆ  รวมท้ังเพ่ือดําเนินการตามนโยบายท่ีเรงดวนขององคกร  จึงมีแผนการ

ดําเนินการพัฒนาตามความตองการและนโยบายของ สสวท. เพ่ือชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ  
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2.4  การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก (ระดับหนวยงานและบุคคล) 

  สสวท. มีนโยบายใหความสําคัญ และสนับสนุน สาขา สํานํางาน ฝาย โครงการ เปนผูริเริ่ม 

ดําเนินการ พิจารณาจัดสงพนักงาน เขารับการฝกอบรมและพัฒนาในเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สสวท. ไดโดยอิสระภายใตกรอบวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรใหโดย

เนนความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนท่ีพนักงาน หนวยงานและ สสวท. จะไดรับในการนํามาประยุกตใช 

โดยครอบคลุมสมรรถนะบริหาร และสมรรถนะกลุมงาน 

 2.5   การพัฒนาเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ 

          1.  การสัมมนาบุคลากรประจําป 1 ครั้ง    

         2.  กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ   

         3.  กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม   

         4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

         5.  กิจกรรมเสริมสรางความผูกพัน 

                  6. กิจกรรม Check in Dialogue 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

4.  งบประมาณ 

     ประกอบดวย 

      4.1 การพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานของ บคุลากร สสวท.                     179,990   บาท 

         ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      4.2 การประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความรวมมือ                         500,000   บาท 

         ท้ังในประเทศและตางประเทศของบุคลากร สสวท. 

      4.3 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจาํป 2564              3,361,610 บาท 

      4.4 พัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท          600,000  บาท 

      4.5 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท.                                                     638,400   บาท 
 

   รวมท้ังส้ิน                             5,280,000    บาท 
 

5. การรายงานผล การประเมินผล  ประกอบดวย  

    5.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

          เปนการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม และการประเมินผลภาพรวมของ                      

          การจัดเม่ือสิ้นสุดการอบรมตามเปาหมายของแตละหลักสูตร 

    5.2 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)  

          เฉพาะบางหลักสูตรเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน หลังการอบรมมา 

          ชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 3 เดือน 6 เดือน เปนตน 

    5.3 การรายงานผลการอบรม 

         เปนการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดการอบรมในแตละโครงการ/หลักสูตร ตลอดจนการสรุปผล 
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6. ผูรับผิดชอบ 

    ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

    สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนา ป 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. * เฉพาะผูเก่ียวของ 

     2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  /การฝกอบรมตามแผนการพัฒนาตามนโยบายและ

ความตองการของ สสวท./การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมภายนอก (ระดับหนวยงานและบุคคล) 

และการพัฒนาเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ เปนไปตามนโยบายของ สสวท.  

 

1. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ* 

2. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ รุนที่ 3 – 5* 

3. การสัมมนาบุคลากรประจาํป 

4. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) * 

5. PDPA* 

6. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production*  

7. หลักสูตร Active Learning รุน 2*  

1. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ* 

2. หลักสูตร พิธีมืออาชีพ* 

3. หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ 

4. การสัมมนาบุคลากรประจาํป 

5. อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) * 

6. PDPA* 

7. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production*  

8. หลักสูตร Active Learning รุน 2*  

 

 

1.  หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร (ภายนอก) 

2.  หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดบักลาง และหัวหนาโครงการ* 

3.  การสัมมนาบุคลากรประจาํป 

4. PDPA* 

 

 

1. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร (ภายนอก) 

2. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ*   

3. การสัมมนาบุคลากรประจาํป 

 

 

 

นักวิชาการอาวุโส 

นักวิชาการ 

เจาหนาท่ีอาวุโส 

เจาหนาท่ี 

หัวหนาสวน 

ผูชํานาญ 

ผูอํานวยการฝายอาวุโส 

ผูอํานวยการสาขา 

ผูอํานวยการฝาย 

ผูเช่ียวชาญ 

ผูบริหารระดับสูง 

ผูเช่ียวชาญพิเศษอาวุโส 
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กลุมพนักงานเปาหมาย 
 

ท่ี กลุมพนักงาน ตําแหนง จํานวน (คน) 

1 กลุมบริหาร 1. รองผูอํานวยการ 

2. ผูชวยผูอํานวยการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการ/รก.ผอ.สํานกั 

4. ผูอํานวยการสํานัก 

5. ผูอํานวยการสาขา ฝาย 

6. หัวหนาสวน  

1 

3 

3 

3 

21 

1 

2 กลุมวิชาการ 1. ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 

2. ผูเชี่ยวชาญ 

3. ผูชํานาญ 

4. นักวิชาการอาวุโส 

5. นักวิชาการ 

1 

4 

51 

22 

85 

3 กลุมอํานวยการ 1. ผูเชี่ยวชาญ  

2. ผูชํานาญ  

3. เจาหนาท่ีอาวุโส 

4. เจาหนาท่ี 

1 

18 

33 

81 

รวมท้ังส้ิน 328 

         

       ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563   

 

  

 



หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ

1.       อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) Basic Competency

2.       PDPA Basic Competency

3.      หลักสูตร Design Thinking Core Competency

4.  หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน 

รุนที่ 3 – 5 Core Competency

5. หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ Managiral Competency

6. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ  Functional Competency

7. หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production  Functional Competency

8. หลักสูตร Active Learning รุน 2  Functional Competency

กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ

1. การสัมมนาบุคลากรประจําป Core Competency

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Core Competency

3. กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  Core Competency

4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม  Core Competency

5. กิจกรรม Check in Dialogue Core Competency

6. การบรรยายทางวิชาการ  Functional Competency

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพ 

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564

                และยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ
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ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) Basic Competency พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ 1 วัน/รุน/ 2 รุน รุนละ 0.5 วัน

2 PDPA Basic Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ รุนละ 0.5 วัน

3 หลักสูตร Design Thinking Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 1 วัน/รุน

4
หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและ

งาน รุนที่ 3 – 5 Core Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ 3 วัน/รุน

5
หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนา

โครงการ Managiral Competency

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผูชํานาญ 

หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ รุนละ 0.5 วัน /5 ครั้ง

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 2 วัน/รุน

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ รุนละ 0.5 วัน

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการ รุนละ 0.5 วัน

2. การพัฒนาดานอื่นๆ

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย จํานวนรุน

1 สัมมนาบุคลากรประจําป Core Competency ผูปฏิบัติงานทุกคน 2.5 วัน

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 วัน/ครั้ง

5 กิจกรรม Check in Dialogue Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง

6 การบรรยายทางวิชาการ  Functional Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564

  ยุทธศาสตร :การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ

1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564
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1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา ชวงเวลา สถานที่ งบประมาณ

1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) Basic Competency พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ

1 วัน/รุน/ 2 รุน

 รุนละ 0.5 วัน Dec-63 ภายใน 131,990

2 PDPA Basic Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ รุนละ 0.5 วัน May-64 ภายใน 12,000

3 หลักสูตร Design Thinking Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 1 วัน/รุน ม.ค. 64 ภายใน 27,000

4 หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5 Core Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ 3 วัน/รุน ม.ค. - ม.ีค. 64 ภายนอก (ตจว.) 547,900

5 หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ Managiral Competency

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผู

ชํานาญ หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ

รุนละ 0.5 วัน /

5 ครั้ง "พ.ค. 64 ภายใน 43,000

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 2 วัน/รุน Nov-63

 

(กรุงเทพฯ) 136,000

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ รุนละ 0.5 วัน Nov-63 ภายใน 18,000

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการ รุนละ 0.5 วัน Mar-64 ภายใน 18,000

2. การพัฒนาดานอื่นๆ

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย จํานวนรุน ชวงเวลา สถานที่ งบประมาณ

1 สัมมนาบุคลากรประจําป Core Competency ผูปฏิบัติงานทุกคน 2.5 วัน Sep-64 ภายนอก (ตจว.) 1,840,860

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก 125,650

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายนอก (กรุงเทพฯ) -

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 วัน/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายนอก (ตจว.) 448,000

5 กิจกรรม Check in Dialogue Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน 72,000

6 การบรรยายทางวิชาการ  Functional Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน 30,000

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  Functional Competency ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม - ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก   Functional Competency ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม - ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564 (ตามงบประมาณ)

600,000
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1.โครงการฝกอบรมและพัฒนาปงบประมาณ 2564

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา ชวงเวลา สถานที่

1 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่นใหม) Basic Competency พนักงานกลุมอํานวยการและผูที่เกี่ยวของ

1 วัน/รุน/ 2 รุน

 รุนละ 0.5 วัน Dec-63 ภายใน

2 PDPA Basic Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ รุนละ 0.5 วัน May-64 ภายใน

3 หลักสูตร Design Thinking Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 1 วัน/รุน ม.ค. 64 ภายใน

4 หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5 Core Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของที่สนใจ 3 วัน/รุน ม.ค. - ม.ีค. 64 ภายนอก (ตจว.)

5 หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ Managiral Competency

ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หัวหนาโครงการ ผู

ชํานาญ หัวหนาสวนที่เกี่ยวของ

รุนละ 0.5 วัน /

5 ครั้ง "พ.ค. 64 ภายใน

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ 2 วัน/รุน Nov-63 ภายนอก (กรุงเทพฯ)

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการและผูที่เกี่ยวของ รุนละ 0.5 วัน Nov-63 ภายใน

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2  Functional Competency พนักงานกลุมวิชาการ รุนละ 0.5 วัน Mar-64 ภายใน

2. การพัฒนาดานอื่นๆ

ที่ หลักสูตร สอดคลองกับสมรรถนะ กลุมเปาหมาย จํานวนรุน ชวงเวลา สถานที่

1 สัมมนาบุคลากรประจําป Core Competency ผูปฏิบัติงานทุกคน 2.5 วัน Sep-64 ภายนอก (ตจว.)

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายนอก (กรุงเทพฯ)

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 วัน/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายนอก (ตจว.)

5 กิจกรรม Check in Dialogue Core Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน

6 การบรรยายทางวิชาการ  Functional Competency ผูปฏิบัติงานที่สนใจ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท.  Functional Competency ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม - ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก   Functional Competency ผูปฏิบัติงานทุกคนที่สนใจและขออนุมัติเขารวม - ต.ค 63- ก.ย. 64 ภายใน /ภายนอก

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564 (ตามชวงเวลา) 18



ที่ หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ชวงเวลา ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

1

อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่น

ใหม)

1 วัน/รุน/ 2 รุน รุน

ละ 0.5 วัน 131,990 Dec-63 ***

2 PDPA รุนละ 0.5 วัน 12,000 May-64 ***

3 หลักสูตร Design Thinking 1 วัน/รุน 27,000 ม.ค. 64 ***

4

หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและ

ความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5 3 วัน/รุน 547,900 ม.ค. - ม.ีค. 64 *** *** ***

5

หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง 

และหัวหนาโครงการ

รุนละ 0.5 วัน /5 

ครั้ง 43,000 "พ.ค. 64 ***

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ 2 วัน/รุน 136,000 Nov-63 ***

7 หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production รุนละ 0.5 วัน 18,000 Nov-63 ***

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2 รุนละ 0.5 วัน 18,000 Mar-64 ***

ที่ หลักสูตร จํานวนรุน งบประมาณ ชวงเวลา ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

1 สัมมนาบุคลากรประจําป 2.5 วัน 1,840,860 Sep-64 ***

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 3 ชั่วโมง/ครั้ง 125,650 ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** ***

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 3 ชั่วโมง/ครั้ง - ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม 3 วัน/ครั้ง 448,000 ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** ***

5 กิจกรรม Check in Dialogue 3 ชั่วโมง/ครั้ง 72,000 ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

6 การบรรยายทางวิชาการ 3 ชั่วโมง/ครั้ง 30,000 ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** ***

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ สสวท. - ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก  - ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ป 2564

600,000
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา ชวงเวลา ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รายละเอียด

1 2 3 4 (หนา)

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

1

อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

(เวอรชั่นใหม)

1 วัน/รุน/ 2 

รุน รุนละ 0.5 

วัน Dec-63

***

2 PDPA รุนละ 0.5 วัน May-64 ***

3

หลักสูตร Design Thinking 1 วัน/รุน ม.ค. 64

***

4

หลักสูตร คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและ

ความหมายในชีวิตและงาน รุนที่ 3 – 5 3 วัน/รุน ม.ค. - มี.ค. 64

***

5

หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง 

ระดับกลาง และหัวหนาโครงการ

รุนละ 0.5 วัน

 /5 ครั้ง "พ.ค. 64

***

6 หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ 2 วัน/รุน Nov-63 ***

7

หลักสูตร เทคนิคตัดตอคลิปวิดีโอ Production รุนละ 0.5 วัน Nov-63

***

8 หลักสูตร Active Learning รุน 2 รุนละ 0.5 วัน Mar-64 ***

ที่ หลักสูตร จํานวนรุน ชวงเวลา ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รายละเอียด

1 2 3 4 (หนา)

ตค.- ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

1 สัมมนาบุคลากรประจําป 2.5 วัน Sep-64 ***

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64

*** *** *** ***

3 กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** ***

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม

จริยธรรม 3 วัน/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64

*** *** *** ***

5 กิจกรรม Check in Dialogue 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** ***

6 การบรรยายทางวิชาการ 3 ชั่วโมง/ครั้ง ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** ***

7 การพัฒนาตามนโยบายและความตองการของ 

สสวท. - ต.ค 63- ก.ย. 64

*** *** *** ***

8 การพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก  - ต.ค 63- ก.ย. 64 *** *** *** ***

กําหนดการจัดการฝกอบรมภายใน ป 2564 21
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          หลกัสูตร การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เวอรช่ันใหม) 
 

หัวขอการอบรม  : การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับ   : สําหรับ ผูใชหลักท่ัวไป (End User) 

ระยะเวลา :  1 วัน    

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม และ ใชระบบอยางถูกวิธี 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถลงรับ และออกเลขท่ีเอกสารได 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถบันทึกการทํางาน สั่งการ, สงเรื่องตอไปหนวยงานท่ีเก่ียวของได 

4. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถคนหา, แกไข, พิมพรายงาน, อ่ืน ได 

5. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถติดตามเอกสาร หรือ ข้ันตอนของเอกสารไดอยางเปนระบบ 

6. เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถใชระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสได 

คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

1. เปนเจาหนาท่ีธุรการประจําหนวย/เลขาฯ ผูบริหาร หรือ เจาหนาท่ี ท่ีทําหนาท่ีลงรับ / ออกเลขท่ี

เอกสารโดยตรง  

2. สามารถใชโปรแกรม Internet Explorer  หรือ โปรแกรม  MS Word เบื้องตนได และ สามารถใช

เมาส สั่งการผานระบบไดคลอง 

รูปแบบการอบรม 

 วิทยากรบรรยาย พรอมใหผูอบรม ปฏิบัติงานจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร ตามหัวขอการอบรม  

กําหนดการ 

วันท่ีอบรม ชวงเวลา รายละเอียด 

23-24 พ.ย. 63 

(รุนละ 1 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมผูใช ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

- พ้ืนฐานการทํางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (Concept) 

- ผูใช กับการใชงานเอกสาร ในตะกรางาน 

- สัญลักษณ ของเอกสารในข้ันตอนการทํางาน 

- ความสัมพันธระหวาง เอกสาร,ตะกรางาน และผูใช 

เมนูสั่งการ 

- งานระหวางดําเนินการ ,งานรอลงทะเบียน 

- ทะเบียนคุมงานรับเขา, งานสงออกภายใน, งานสงออกภายนอกรายละเอียด 

- การลงรับเอกสาร  ระบบงานสารบรรณ 

 - การบันทึกขอมูลรายละเอียดเอกสาร 

การบันทึกเอกสารแนบเรื่อง โดยวิธีสแกน (Scan) 

การบันทึกเอกสารแนบเรื่อง โดยวิธีโอนขอมลูเขา (Import) 

 10.30-10.45 รับประทานอาหารวาง 

 10.45-12.00 การลงรับเอกสาร กรณผีูสง สงผานระบบสารบรรณ (รับ On line) 

การแกไขขอมลู 

 - การปรับปรุงรายละเอียดเอกสาร 

 - การปรับปรุงขอมูลเอกสารแนบเรื่อง 
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วันท่ีอบรม ชวงเวลา รายละเอียด 

 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-14.30 ทบทวนหัวขอภาคเชา 

การดําเนินงานในข้ันตอน กับเอกสาร 

        - การดูรายละเอียดเรื่อง และ อานเอกสารแนบ 

        - การดูสถานะในข้ันตอนการดําเนินงาน และการติดตามงาน 

        - การบันทึกงานทํางาน หรือบันทึกคําสั่งการ 

        - การสงเอกสารในระบบสารบรรณ  

        - การปดงาน 

        - การตรวจสอบงาน และ สิน้สุดการตรวจสอบ 

        - การตีกลับเอกสาร, การดงึเอกสารกลบั 

การออกเลขท่ีเอกสาร (การขอเลขท่ี) 

        - การออกเลขท่ีเอกสารสงออกภายใน (กลุมงาน/สวนงาน) 

        - การออกเลขท่ีเอกสารสงภายภายนอก (กลุมงาน/สวนงาน) 

        - การออกเลขท่ีพิเศษอ่ืน ๆ (ถามี) 

        - การยกเลิกเอกสาร 

        - การลบเอกสารออกจากระบบ 

 14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง 

 14.45-16.00         - การเปลี่ยนปฐานขอมูลสารบรรณและ การเปลี่ยนตะกรางานหลัก/รอง 

        - การคนหาเอกสาร 

        - การพิมพรายงาน (Report) 

        - การออกจากระบบงานสารบรรณ 

อบรมระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนฐานการทํางาน (Concept) 

- ความสัมพันธของเอกสารจากระบบสารบรรณและหนังสือเวียน 

- ทะเบียนเอกสาร และ เอกสารแนบ 

 การคนหาเอกสาร 

- การเรียกคนเอกสาร ตาม Function ตาง ๆ ในการคนหา 

            - คนหาจากคําคน, การคนหาแบบพิเศษ  

การเรยีกดูเอกสารบนจอภาพ 

ถาม-ตอบ, ปดการอบรมการใชงาน 

สถานท่ีจัด 

 ภายใน สสวท. 

งบประมาณ 

          ใชงบประมาณโครงการหลัก 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริหารท่ัวไปและฝายทรัพยากรบุคคลพัฒนาองคกร 
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          หลกัสูตร พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 
 

วัตถุประสงค   

         เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เก่ียวกับ พ.ร.บ. การ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

รูปแบบการอบรม 

 บรรยาย 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา 

 ผูท่ีสนใจและผูท่ีเก่ียวของ 

จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา 

 จํานวน 1 รุนๆ ละ 40 – 45  คน 

ระยะเวลาการอบรม จํานวน 3 ชั่วโมง  พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

เวลา เน้ือหา 

13.00-14.30 

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

o ทําไมตองมี พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

o สาระสําคัญกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

o หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

o ประโยชนท่ีไดรับจาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

o นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ 

14.30-14.45 อาหารวาง 

14.45-16.00 

พ.ร.บ. คุมครองขอมลูสวนบุคคล 

o ทําไมตองมี พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

o สาระสําคัญ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

o ผูท่ีเก่ียวของ 

o ประโยชนท่ีไดรับจาก พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

o นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ 

สถานท่ีจัด 

 ภายใน  

งบประมาณ 

          ใชงบประมาณโครงการหลัก 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
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หลักสูตร Design Thinking 

 

หลักการและเหตุผล 

 Mindset หมายถึง "กระบวนการคิดของแตละบุคคลในการแสดงออกและทัศนคติ ซ่ึงมาจากความคิด 

ความรูสึก ความเชื่อจากประสบการณท่ีผานมา การเลี้ยงดู สังคม ครอบครัว การศึกษาเปนตน ซ่ึงจะแตกตาง

กันไปในแตละปจเจกบุคคล" โดย "Fixed mindset" คือ "กรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม หรือยึดติด 

อยูในกรอบเดิมๆ เกรงกลัวความผิดพลาด ไมกลาเสี่ยงแมมีปจจัยหลายๆ อยางสนับสนุนในเชิงบวก เปนตน 

หลายๆ  ปญหาเหล านี้  ทําใหองคกรมี อัตราการเติบโตอยางช าๆ และไมตอเนื่ อง" และ "Growth 

Mindset" กรอบความคิดหรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบโตพัฒนาตอไปขางหนา เชื่อใน

ศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเปนอยางดี การพัฒนาระบบการคิด 

รวมท้ังการใหเครื่องมือและวิธีการ เพ่ือชวยใหสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคแกบุคลากรจึงเปนสิ่งจําเปน 

และเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหองคกรกาวเดินไดอยางม่ันคง และไดตามเปาหมาย 

  ดังนั้นการสราง Growth Mindset ใหกับคนในองคกร จึงเปนสิ่งสําคัญ บุคลากรจะเขาใจความหมาย

ของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset  และสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนา

งาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกรได ดวยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการตางๆ , 

workshop เพ่ื อเพ่ิม  "Growth Mindset" หรือ ทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบ โต พัฒนา

ตอไป ขางหนา เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเปนอยางดี มีการ

พัฒนาระบบการคิด รวมท้ังการใหเครื่องมือและวิธีการ เพ่ือชวยใหสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรคแก

บุคลากร 

จุดประสงคการเรียนรู (Key Objectives) 

     1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูหลักการของ ความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth 

Mindset  และสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกรได 

ดวยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการตางๆ ตลอดจนมี workshop อยางเขมขนวิธีการ 

เทคนิค ผานกิจกรรมตางๆ จากการทํา Workshop, กรณีศึกษาและการนําเสนอในการอบรม 

     2. ผูเขาอบรมสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกร

ได ดวยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการตางๆ ตลอดจนมี workshop อยางเขมขน 

     3. กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในการทํางานอยางมีหลักการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและสราง

โอกาสใหมๆ เพ่ือรับมือกับโลกธุรกิจปจจุบันได 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Benefits) 

     1.  เขาใจ Growth Mindset และกาวขามขอจํากัด (Fixed Mindset) ดวยวิธีและกระบวนการสัมมนา

เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุกขององคกรได 

     2. ฝกทักษะของ Growth Mindset เพ่ือใหสามารถคิดสรางสรรค เปดใจรับสิ่งใหมๆ สรางแนวคิดใหมๆ

ได 

    3. สรางพลังใจใหมีความมุงม่ัน และฝาฝนอุปสรรคในการทํางานดวย growth mindset และกรอบแนวคิด

เชิงบวก กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
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    4. ผูเขาสัมมนาสามารถหาแนวความคิดใหมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกร

เพ่ือใหไปถึงจุดหมายเดียวกันไดอยางเปนทีม (Team work) 

     5. กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในการทํางานอยางมีหลักการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและสราง

โอกาสใหมๆ เพ่ือรับมือกับโลกธุรกิจปจจุบันได 

 รูปแบบและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 1   บรรยาย   วิทยากรบรรยายโดยใชสื่อคอมพิวเตอร  

 2.   ฝกปฏิบัติกลุม   แบงกลุม กลุมละ 5 - 6 คน  ฝกทําตามโจทยท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สสวท.  

จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา 

 จํานวน 1 รุนๆ ละ 40 - 45 คน 

ระยะเวลา 

 จํานวน 3 ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง เดือน มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ีจัด 

 ภายใน สสวท.    

งบประมาณ 

          ใชงบประมาณโครงการหลัก 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ  

ผูรับผิดชอบ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

คนสําราญ งานสําเร็จ : ความสุขและความหมายในชีวิตและงาน รุนท่ี 3 - 5 

ณ กนกรัตนรีสอรท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ตามค่านิยม IPST: 

Innovation, Professionalism, Standard Reference และ Team synergy คือการมีทัศนคติ ท่ีส่งเสริม

ความสุข ความภาคภูมิใจในงาน และความสมัพันธท่ี์ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมใหเ้กิด Team 

synergy ซึ่งตอ้งอาศยับรรยากาศของความรว่มมือ (collaboration) ความเห็นอกเห็นใจตอ่กนั (empathy) 

และ        การส่ือสาร (communication) ดงันัน้บุคลากร สสวท.จึงจาํเป็นตอ้งมีมุมมองและทกัษะในการ

ส่ือสารและทาํงานเป็นทีม มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการ

พฒันาบคุลากรใหมี้มมุมองท่ีสง่เสรมิการพฒันาตนเอง มีทกัษะการเขา้ใจตนเองและการส่ือสาร อาํนวยให้

เกิดการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสขุ  

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือติดตั้งมุมมองและเสริมสรางทักษะในการเขาใจตนเอง (intrapersonal skills) และ     

การสื่อสาร (interpersonal skills)  

2) เพ่ือเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนาจิตใจตนเอง การสื่อสารเพ่ือดูแลความสัมพันธ

ในองคกร สูการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพ่ิมพูนทักษะการเขาใจตนเอง สามารถเทาทันความคิด ความรูสึก และความตองการของ

ตัวเอง รวมถึงสามารถสื่อสารสิ่งดังกลาวออกมาได  

2) มีความสามารถในการเขาใจผูอ่ืน มีทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง (deep listening) สามารถ

สื่อสารกับเพ่ือนรวมงานอยางเขาใจ สรางสรรค และเคารพซ่ึงกันและกันได 

3) สามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนทีม โดยสามารถทําใหบรรยากาศการ

ทํางานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาจิตใจและความสัมพันธท่ีดีนั้นอยูไดตอเนื่องและยั่งยืนได 

4. กลุมเปาหมาย  

 บุคลากร สสวท. รุนละ 20 คน   

5. วิทยากร 

 บรรยายและนํากระบวนการเรียนรูโดยคณะวิทยากรจากธนาคารจิตอาสา ประกอบดวย  

  (1.)  อาจารยธีระพล เต็มอุดม        ผูอํานวยการ  

            (2)  ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ        ผูอํานวยการรวม  

            (3)  อาจารยวิเศษ บํารุงวงศ         ผูจัดการงานสรางผูนําการเปลีย่นแปลง 

   (4) อาจารยโชติศักย กิจพรยงพันธ 
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6. กิจกรรมและกระบวนการ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผูเขารวมเรียนรูผานกิจกรรมท่ีทําใหเกิดประสบการณตรง (direct 

experience) การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการบรรยายโดยวิทยากร โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการเขาใจ

ตนเอง (intrapersonal) และการสื่อสาร (interpersonal) เพ่ือการมีมุมมองท่ีเอ้ือตอการพัฒนาจิตใจ 

สื่อสารเพ่ือดูแลความสัมพันธ ความรวมไมรวมมือ และการทํางานเปนทีม เชน 

1) การเขาใจตนเองผาน 3 ฐาน กาย-ใจ-คิด 

2) การสะทอนตนเอง (self-reflection) 

3) การฟงอยางลึกซ้ึง (deep listening) 

4) การสื่อสารอยางสันติ (Nonviolent Communication: NVC) 

5) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

7. งบประมาณ 
          ใชงบประมาณโครงการหลัก 22.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

สมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ  

 
8. ผูรับผิดชอบ 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท.  
 

……………………………………………………………………………….. 
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          หลักสูตร พัฒนาผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลาง  

                                 และหัวหนาโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

การโคช  (Coaching) เป น ทักษะการสื่ อสารท่ี มีประสิทธิภ าพของผู นํ า  ท่ี สามารถพัฒ นา

ผูใตบังคับบัญชาใหมีทักษะ การคิดดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ (Self-Solution Thinking Skill) และ

นําไปสูการลงมือทํางานใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายของตนเองได (High Performance) ผูนําท่ีใช

ทักษะการโคชอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหทีมงานใหมีความกระตือรือรน ในการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีกําลังใจในการทํางาน (High Morale) และสรางผลงานท่ีดีข้ึน อยางชัดเจน 

หลายองคกรในประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการโคชใหกับผูนําในองคกรอยางสมํ่าเสมอ  
  ดังนั้น การมีความรูความเขาใจในทักษะในเรื่องดังกลาวจะชวยใหผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและ

หัวหนาโครงการ ถายทอดงาน บริหารงาน เสริมแรง ผลักดันใหท้ังคนและงานประสบความสําเร็จไดดีและตรง

จุดมากข้ึน 

วัตถุประสงค  

 1 .  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ รูปแบบและข้ันตอนการสอนงาน  

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถถายทอดงานและสอนงานไดอยางดีและมีคุณภาพ 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถติดตามงาน สนับสนุนการเรียนรูสรางแรงขับเคลื่อน ใหกาวไปสู

เปาหมายอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ    

รูปแบบการฝกอบรม 

 ฝกอบรมโดยใชวิธีการเรียนรูท้ังบรรยายและฝกปฏิบัติ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา 

 ผูบริหาร สสวท. ระดับสูง ระดับกลางและหัวหนาโครงการ 

จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา 

 จํานวน 1 รุน 

ระยะเวลา 

 จํานวน 4 วัน  ประมาณเดือนเมษายน  –  กันยายน 2564 

สถานท่ีจัด 

 ภายใน / ภายนอก  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีในการเปน

วิทยากร พิธีกร เพ่ือถายทอดความรูและดําเนินกิจกรรมขององคกร หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

จําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพในดานการเปนพิธีกรเพ่ือใหพนักงานมีความรูความเขาใจและ

เสริมสรางทักษะในการเปนพิธีกรตามความตองการของหนวยงานไดอยางประสบความสําเร็จ อีกท้ังยังชวย

สรางภาพลักษณใหองคกรบงบอกความเปนมืออาชีพของท้ังบุคลากร หนวยงานและองคกร   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงานเขาใจหลักการและเทคนิคพ้ืนฐานการเปนพิธีกร   

2. เพ่ือใหพนักงานสามารถนําหลักการ ข้ันตอนและวิธีการเปนพิธีกรไปปรับใชไดจริงในการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนพิธีกรมืออาชีพใหแกพนักงาน  

วิธีการดําเนินการ  
 เปนหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีท้ังการบรรยายใหความรูความเขาใจในหลักการการเปนพิธีกร  พรอมมี
การฝกปฏิบัติ (Workshop) จริง เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
กลุมเปาหมาย 
 พนักงานของ สสวท. จํานวน 15 คน 
งบประมาณ 
 ใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 พฤศจิกายน  2563  จํานวน 2 วัน 
วิทยากรประจําหลักสูตร 
 พิธีกร ผูดําเนินรายการ ผูประกาศ อสมท. จาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีฝกอบรม  

      ณ หอง Trophy ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพฯ รัชดา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาอบรมเขาใจหลักการและเทคนิคพ้ืนฐานการเปนพิธีกร   

2. ผูเขาอบรมสามารถนําหลักการ ข้ันตอนและวิธีการเปนพิธีกรไปปรับใชไดจริงในการปฏิบัติงาน 

3. ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาทักษะการเปนพิธีกรมืออาชีพ  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
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หลักสูตร Active Learning รุน 2 

หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนท้ังรูปแบบประสานเวลา 

(Synchronous Learning Methods) และไม ป ระสาน เวลา  (Asynchronous Learning Methods) ท่ี

สามารถสรางแรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Engagement) ในการเรียน รวมท้ังเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ในสภาพแวดลอมการสอนแบบออนไลน 

หัวขอการอบรม 

1. 5 เทคนิคการสอนออนไลนแบบประสานเวลา 

2. ทําอยางไรใหผูเรียนสนใจเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

3. เปลี่ยนการสอนออนไลนจาก Passive learning เปน Active learning ดวยเทคนิค Jigsaw และ 

Gallery Walk 

4. สรางแรงจูงใจในการเรียนดวยเกม 

วิทยากรในการอบรม 

1. รศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช  สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัตถุประสงค   

 1.   เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูออนไลนท้ังรูปแบบประสานเวลา 

(Synchronous Learning Methods) และไมประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) ท่ี

สามารถสรางแรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Engagement) ในการเรียน 

 2.   เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ใน

สภาพแวดลอมการสอนแบบออนไลน 

รูปแบบและกิจกรรมการอบรม 

 1   บรรยาย   วิทยากรบรรยายโดยใชสื่อคอมพิวเตอร  

 2.   ฝกปฏิบัติกลุม   แบงกลุม กลุมละ 4 - 5 คน  ฝกทําตามโจทยท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรมและสัมมนา 

 ผูปฏิบัติงานกลุมวิชาการและผูท่ีสนใจ 

จํานวนผูเขารับการอบรม/สัมมนา 

 จํานวน 1 รุนๆ ละ ไมเกิน 40  คน 

ระยะเวลา 

 จํานวน 3 ชั่วโมง  ประมาณเดือน มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีจัด 

 ภายใน สสวท.   

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
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การสัมมนาบุคลากรประจําป 
 

หลักการและเหตุผล          

 ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร สสวท. กําหนดใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมมีทักษะ ความรู ความเขาใจและความคิดในเชิง

บวก สามารถปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมท่ีจะชวยใหการทํางานในความรับผิดชอบบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด นั้น  การสัมมนาบุคลากรประจําป เปนอีกโครงการหนึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร สสวท. มีความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมายขององคกรและมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดี อันเปนประโยชนในการปฏิบัติงานรวมกัน สอดคลองตามนโยบายและทิศทางดังกลาว 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงานและลูกจางมีความเขาใจในวิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบายและเปาหมายของ 

องคกร ตลอดจนทราบทิศทางการดําเนินการขององคการ 

2. เพ่ือใหพนักงานและลูกจางมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรูสึกในการปฏิบัติงาน 

รวมกัน อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธและทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานรวมกัน 

หัวขอการสัมมนา 

 ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการการจัดสัมมนาพิจารณากําหนด 

ผูเขารวมสัมมนา 

 พนักงานทุกคน 

จํานวนผูเขารับการสัมมนา 

 300  คน 

ระยะเวลา 

 เดือน กันยายน 2564 

สถานท่ีจัด 

 ภายนอก (ตางจังหวัด) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการอํานวยการ   คณะทํางาน   และฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  

 

 

    ---------------------------------------------- 
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การบรรยายพิเศษทางวิชาการ 
 

หลักการและเหตุผล   

ในการดําเนินงานของบุคลากร สสวท. ตามภารกิจท้ังดานบริหารและวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ  

สูงสุดนั้น บุคลากรจึงสมควรไดมีโอกาสเปดโลกทัศน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็นซ่ึงกันและ

กัน และเพ่ิมพูนความรูท้ังดานการบริหารและวิชาการ จากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในและ

ภายนอก เพ่ือนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและทันตอสภาวการณ

ภายนอก 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู หลักการ แนวคิดในเชิงบริหารและวิชาการท่ีหลากหลาย ทันสมัย  

และสามารถนําไปประยุกต ปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานได  

 2.  เพ่ือสงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน และเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

การดําเนินการ 

 จัดบรรยายตามความตองการของหนวยงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเขารวม

ฝกอบรม สัมมนา ดูงานในตางประเทศของบุคลากร 

วันเวลาในการบรรยาย 

 จํานวน 6 ครั้ง  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) 

สถานท่ี และผูเขาฟงการบรรยาย  

  จัดภายใน สสวท.  

            พนักงานท่ีสนใจ จํานวน 30 -40 คน   

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

   ---------------------------------------------------------- 
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              โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

 

หลักการและเหตุผล 

 บุคลากร ถือเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดในทุกๆองคกร  การท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพตอ

องคกรไดนั้น ไมเพียงแคพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานความรู  ทักษะ และความสามารถท่ีเก่ียวของกับงาน

โดยตรงเทานั้น  หากแตบุคลากรควรมีความพรอมท้ังทางดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ ดวย  เนื่องจากรางกาย

และจิตใจถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะชวยเก้ือหนุนใหงานตางๆดําเนินไปไดอยางบรรลุเปาหมายและ

เกิดผลสําเร็จ   นอกจากนี้การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น บุคลากร จําเปนตอง เรียนรูท่ีจะปรับตัวใน

เขากับสิ่งแวดลอม   และพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน  การจัดการบรรยายพิเศษ

ในหัวขอตางๆ    จึงเปนเสมือนการเสริมสรางภูมิตานทานดานตางๆใหแกชีวิตของบุคลากร อันสงผลตอการ

พัฒนาศักยภาพในการทํางานตอไป    ท้ังนี้ฝายบุคลากรไดดําเนินการจัดโครงการดังกลาว นับตั้งแตป 2544 ท่ี

ผานมา   ซ่ึงตลอดระยะเวลาสิบปท่ีผานมาไดรับความสนใจและเปนประโยชนอยางมากตอผูปฏิบัติงานท่ีเขารวม

กิจกรรม 

          ในการนี้จึงเห็นสมควรจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางตอเนื่องตอไป   

ภายใตแนวคิดท่ีวา  “ ความรูคูคุณธรรม  นําความสุขมาสูการทํางาน  ”   

วัตถุประสงคในการดําเนินการ 

 1.   เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องราวและแนวคิดใหมๆ  และสามารถนําไป

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง พัฒนางานใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 2.    เพ่ือเปนการยกระดับจิตใจของผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในการทํางานและ

การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 3.   เพ่ือเปนการชวยลดความตึงเครียดใหกับผูปฏิบัติงานและเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได

พบปะสังสรรคกันในทุกหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชวยเสริมสรางมิตรภาพและ

ความสัมพันธอันดีตอกัน 

 4.   เพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเปนผูท่ีเสียสละ บําเพ็ญประโยชน และตระหนักถึงการอุทิศตนเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม  

การดําเนินการ 

     -  การจัดบรรยายในหัวขอตางๆเพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ เชน การดูแลสุขภาพ

รางกาย จิตใจ  ธรรมะในการดําเนินชีวิต  การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  ตลอดจนการฝกอาชีพเสริมใน

ดานตางๆ  เชน การเย็บผา  การปลูกตนไม  การทําอาหาร  การวาดภาพ  การจัดทําผลิตภัณฑของใชตางๆ

ภายในบาน งานประดิษฐ  งานฝมือประเภทตาง ๆ โดยวิทยากรภายนอกและภายในองคกร   

- การศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ  รวมถึงการ 

ปฏิบัติธรรม  การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ  การสงเสริมใหตระหนักถึงความเปนมาของชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย  
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     -     การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานท่ีกําลังจะเกษียณอายุเขารวมการศึกษาดูงานในตางประเทศ  (ใช

งบประมาณกองทุนสวัสดิการ) 

     -     กิจกรรมพิเศษดาน CSR เพ่ือบําเพ็ญประโยชนและอุทิศตนเพ่ือสวนรวม เชน การ 

บริจาคโลหิต  การอานหนังสือเสียงสําหรับคนตาบอด การปลูกตนไม การทํากิจกรรมตางๆรวมกับชุมชน

ใกลเคียง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน 

วันเวลาในการบรรยาย/กิจกรรม 

 จํานวน  6  ครั้ง   ตั้งแตเดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

สถานท่ี และผูเขาฟงการบรรยาย/กิจกรรม  

- ภายในสถาบัน   

- ภายนอก ข้ึนอยูกับแตละกิจกรรม 

               กลุมผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 - 40 คน   

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 

 

   ---------------------------------------------------------- 
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