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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

สารบัญ 

1. งานสนับสนุนข้อมูลเพือ่การบริหารและตัดสินใจ 
 การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

2. งานกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 
 การปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบการประเมิน 
 การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD) 
 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

3. งานสวัสดกิารและผลประโยชน์ตอบแทน 
 การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ 
 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารและการทดแทนต าแหน่ง 
 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะหลัก 

5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการท างาน 
 การพัฒนานวัตกรรมการท างานที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล 

6. งานพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน 
 พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PMQA 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้ 
การส่งเสริมความผูกพัน 

 สร้างจิตส านึกและจิตอาสาสู่สังคม  

7. ภาพรวมผลการปฏิบัตงิานและการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

8. การประชุมเพื่อพัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

9. การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

10. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
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 1.  งานสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
ในการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ฐานข้อมูลด้าน

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการ ทั้งในระดับการด าเนินงานภายในฝ่าย จนถึงระดับนโยบายที่ผู้บริหารจะได้ใช้
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งฝ่ายได้มีการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง  ๆ 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้วางแผนเชื่อมโยงกับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลคลกับขององค์ กรได้ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) 

1. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามกลุ่มงาน 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 กลุ่มบริหาร 33 10.06 
2 กลุ่มวิชาการ 162 49.39 
3 กลุ่มอ านวยการ 133 40.55 

รวมทั้งสิ้น 328 100 
2. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามต าแหน่งพนักงาน 

ที่ ต าแหน่งหลัก จ านวน   ร้อยละ 
กลุ่มบริหาร 

1 รองผู้อ านวยการ 1 0.3049 
2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 6 1.8293 
3 ผู้อ านวยการส านัก 3 0.9146 
4 ผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย 19 5.7927 
5 หัวหน้าส่วน 1 0.3049 
6 ปฏิบัติหนา้ที่แทน ผอ. ฝ่าย/สาขา 3 0.9146 

รวม 33 10.06 
กลุ่มวิชาการ 

1 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 1 0.30 
2 ผู้เชี่ยวชาญ 5 1.52 
3 ผู้ช านาญ 50 15.24 
4 นักวิชาการอาวุโส 26 7.93 
5 นักวิชาการ 80 24.39 

รวม 162 49.39 
กลุ่มอ านวยการ 

1 ผู้เชี่ยวชาญ 1 0.305 
2 ผู้ช านาญ 18 5.488 
3 เจ้าหน้าที่อาวโุส 38 11.585 
4 เจ้าหน้าที ่ 76 23.171 

รวม 133 40.55 
รวมทั้งสิ้น 328 100 
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3. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กลุ่มพนักงาน 
คุณวุฒิ 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มบริหาร 2 16 15 33 10.06 
กลุ่มวิชาการ 2 122 38 162 49.39 
กลุ่มอ านวยการ 76 57 - 133 40.55 

รวม 80 195 53 328 100 
 

4. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามอายุพนักงาน          อายุเฉลี่ย 41 ปี 
อายุ (ปี) กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ รวม ร้อยละ 

≤ 30  - 7 17 24 7.32 
31 - 35  - 42 18 60 18.29 
36 - 40  - 46 25 71 21.65 
41 - 45 12 44 27 83 25.30 
46 - 50 9 13 20 42 12.80 
51 - 55 8 8 16 32 9.76 
56 - 60 4 2 10 16 4.88 

รวม 33 162 133 328 100 
ร้อยละ 10.06 49.39 40.55 100.00  

 

5. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามอายุงาน     อายุงานเฉลี่ย 11 ปี 
อายุงาน (ปี) กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ รวม ร้อยละ 

≤ 5 6 50 49 105 32.01 
6 - 10 2 37 34 73 22.26 
11 - 15 2 39 6 47 14.33 
16 - 20 13 24 26 63 19.21 
21 - 25 5 3 6 14 4.27 
26 - 30 5 7 9 21 6.40 
31 - 35  - 2 2 4 1.22 
36 - 40  -  - 1 1 0.30 

รวม 33 162 133 328 100 
ร้อยละ 10.06 49.39 40.55 100.00  
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6. ข้อมูลพนักงานจ าแนกตามปีท่ีเกษียณอายุการท างาน 

ปีงบประมาณ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ รวม (คน) 
2564 1 - 2 3 
2565 - - 1 1 
2566 2 1 3 6 
2567 1 1 3 5 
2568 - 2 5 7 
2569 - 1 4 5 
2570 1 2 3 6 
2571 3 - 2 5 
2572 3 2 2 7 
2573 4 3 5 12 
รวม 15 12 30 57 

 
7. ข้อมูลพนักงานลาศึกษาต่อ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
จ านวน (คน) 

ปริญญาโท ปริญญาโท – เอก ปริญญาเอก รวม 
2562 - - 3 3 
2563 1 - 1 2 
2564 4 - 2 6 
2565 - - 1 1 
2566 - - 1 1 
รวม 5 - 8 13 

 
8. ข้อมูลการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน สสวท. ปีงบประมาณ 2556 – 2564 

ปี 
กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ 

รวม จาก นวช.
เป็น ผชน. 

จาก นวช.
เป็น นวส. 

จาก ผชน.
เป็น ผชช. 

จาก จนท.
เป็น จนส. 

จาก จนส.
เป็น ผชน. 

จาก ผชน.
เป็น ผชช. 

2556 10 - - 12 3 - 25 
2557 24 - - 5 5 - 34 
2558 25 3 - 1 10 3 42 
2559 - - - - - 1 1 
2560 - 1 - - - - 1 
2561 - 7 - 1 - 1 9 
2562 - 8 - 5 - - 13 
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ปี 
กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ 

รวม จาก นวช.
เป็น ผชน. 

จาก นวช.
เป็น นวส. 

จาก ผชน.
เป็น ผชช. 

จาก จนท.
เป็น จนส. 

จาก จนส.
เป็น ผชน. 

จาก ผชน.
เป็น ผชช. 

2563 - 4 - 5 - - 9 
2564 - 1 - 3 - - 4 

รวม 
59 24 - 32 18 5 

138 
83 55 

 
9. ข้อมูลพนักงานลาออก 

ปี 
กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ รวม 

รอง 
ผอ. 

ผอ. 
สาขา 

หัวหน้า
ส่วน 

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 4 
2563 - 1 - - 1 - 3 - - - - 5 
2564 - - - - - - 1 - - - - 1 
รวม - 6 - 1 2 1 23 1 1 2 10 47 

 
10. ข้อมูลอัตราการลาออกและเข้าใหม่ของพนักงาน (ไตรมาสที่ 1/2564) 

จ านวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2563 

เข้าใหม่ 
(คน) 

ลาออก 
(คน) 

เลิกจ้าง 
(คน) 

เกษียณอายุ 
(คน) 

จ านวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

อัตราการลาออก/
เกษียณอายุ (คน) 

332 2 1 - 5 328 1.82 
 

พนักงาน 
(คน) 

กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ รวม 
(คน) ป.เอก ป.โท ป.ตรี ป.เอก ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี 

เข้าใหม่ 1 - - - 1 - - - 2 
ลาออก - - - 1 - - - - 1 
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11. ข้อมูลภาพรวมบุคลากร สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน กลุ่ม ค่าใช้จ่าย 

(ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ชาย หญิง รวม บริหาร วิชาการ อ านวยการ 

พนักงาน 106 222 328 33 162 133 63,789,236.79 
บุคคลภายนอก 16 39 55 ผู้ช านาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
2,737,908.84 

23 21 11 
 
 ทั้งนี้กรอบอัตราก าลังที่ สสวท. ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ คือ อัตราก าลังที่ 350 อัตรา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

กลุ่มงาน จ านวน ร้อยละ 
บริหาร 35 10% 
วิชาการ 195 55.71% 
อ านวยการ 120 34.29% 

 

ส าหรับอัตราก าลังบุคคลภายนอกเท่ากับ 18.4 อัตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 2. งานกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีความสอดคล้องและรองรับ
ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ของ สสวท. ดังนี้ 

> การสรรหาคัดเลือก 
> การประเมินผลพนักงาน 
> การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
> การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Job Description : JD) 
> การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 การสรรหา คัดเลือกพนักงาน 
 ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงาน จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค ต าแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 และ 2) นายปวีณ นราเมธกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2563 
 

2.2 การประเมิลผลพนักงาน 
 ภาพรวมการประเมิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ การประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน - 1 - 
2 การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 - 1 - 
3 การประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งพนักงาน 1 1 2 
4 การประเมินรักษาการในต าแหน่งบริหาร - - 1 
5 การประเมินเพ่ือต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน 2 8 4 
6 การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - - 
7 การประเมินสมรรถนะพนักงานปี 2563 - - - 
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 2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
  ด้วยคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งที่  
545/10/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีมติก าหนดกรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  ก าหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 5.50 
  ส่วนที่ 2  พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง อีกร้อยละ 1.00  

รวมเป็นกรอบวงเงินร้อยละ 6.50 ของเงินเดือนพนักงานทั้งหมด 
และตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือน

พนักงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ก าหนดการพิจารณาเงินเดือนพนักงานให้กระท าปีงบประมาณละ 2 ครั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยผล
การประเมินผลงาน จึงก าหนดกรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ก าหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 2.75  คณะกรรมการวินิจฉัยผลการ
ประเมินผลงานพิจารณาจากพนักงานผู้มีสิทธิจ านวน 314 ราย  และได้มีมติให้เลื่อนเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1    รับการเลื่อนเงินเดือน              ร้อยละ 3.00 – 3.99 
   กลุ่มท่ี 2    รับการเลื่อนเงินเดือน              ร้อยละ 2.00 – 2.99 
   กลุ่มท่ี 3    รับการเลื่อนเงินเดือน              ร้อยละ 1.00 – 1.99 

  ส่วนที่ 2 วงเงินอีกร้อยละ 0.50 คณะกรรมการวินิจฉัยผลการประเมินผลงานพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติม
ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง 
  รวมเป็นกรอบวงเงินร้อยละ 3.25 ของเงินเดือนพนักงานทั้งหมด  
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

ที ่ รายการ ข้อมูล 
1 จ านวนพนักงานที่มีสิทธิในการได้เลื่อนเงินเดือน 

- จ านวนพนักงานที่มีสิทธิและได้เลื่อนเงินเดือน 
314 คน 
314 คน 

2 อัตราเงินเดือนรวมของพนักงานที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน (314 คน) 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3.25 

16,566,682 บาท 
538,417 บาท 

3 จ านวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน รวมทั้งสิ้น   532,934 บาท 
 

2.2.2 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งที่ 545/10/2563 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบการให้เงินเพ่ิมพิเศษการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ในอัตราเฉลี่ย 2.50 
เท่าของอัตราเงินเดือน   

1)   ส่วนที่หนึ่ง จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ขั้นต่ าคนละ 1 เดือน  
2)   ส่วนที่สอง จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยของแต่ละคน   

 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มปีและไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับตามสัดส่วนของเวลาปฏิบัติงาน  
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การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563  ส าหรับพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว 

รวมจ านวน 330 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 44,330,141 บาท 
 

 2.2.3 การประเมินผลเพื่อเลื่อนต าแหน่งพนักงาน 
ด้านการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งพนักงาน ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 มีพนักงานได้รับการเลื่อน

ต าแหน่ง ดังนี้ 
กลุ่มงาน เลื่อนต าแหน่งเป็น จ านวน (คน) 

วิชาการ นักวิชาการอาวุโส 1 
อ านวยการ เจ้าหน้าที่อาวุโส 3 

รวม - 4 
 
 2.2.4 การประเมินผลรักษาการในต าแหน่งบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รักษาการในต าแหน่งบริหาร เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการต าแหน่งบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับผู้บังคับบัญชา ระดับเพ่ือนร่วมงาน และระดับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ สสวท. มีนโยบายในการก าหนดรอบการประเมินเป็น 1 ปี โดยในไตรมาส 1 ของปี 2564 มีผู้
ครบรอบการประเมินและอยู่ระหว่างการประเมินจ านวน 1 คน คือ นายเตชทัต เรืองธรรม ผู้ช านาญ รักษาการ
ผู้อ านวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ ทั้งนี้ ยังมีผู้ที่ไม่ส่งผลงานเพ่ือเสนอประเมิน จ านวน 3 คน 

 
 2.2.5 การประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน 

การประเมินเพ่ือต่ออายุสัญญาจ้าง พนักงานที่จะผ่านการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด และมีผลการพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยตลอดสัญญาฉบับที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ตามระเบียบสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ มีผู้ได้รับ

การประเมินต่อสัญญาจ้างในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

สัญญาจ้าง จ านวน (คน) 
ต่ออายุสัญญาจ้าง 2 ปี 1 
ต่ออายุสัญญาจ้าง 3 ปี 2 
ต่ออายุสัญญาจ้าง 5 ปี 11 

รวม 14 
 
2.2.6 การประเมินสมรรถนะพนักงาน 

 - ไม่มี - 

2.2.7 การประเมินเพื่อต่อวาระการด ารงต าแหน่งพนักงานกลุ่มบริหารระดับกลาง 
 - ไม่มี - 
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2.3 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (JD) 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้รวบรวมและปรับแก้ไขข้อมูลแบบบรรยายลักษณะงานกลุ่มวิชาการ
และกลุ่มอ านวยการ โดยได้น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือ
ปรับแก้ไข และจะได้หารือร่วมกันกับผู้ช่วยผู้อ านวยการ นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ นายสกรณ์ 
ชุณหะโสภณ เพื่อพิจารณาข้อมูล และจะน าเสนอ สสวท. พิจารณาต่อไป 

 

2.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้รับมอบหมายจาก สสวท. ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความส าคัญ
และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการวางแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ 2564  
ไตรมาสที่ 1 ได้มีการจัดประชุมดังกล่าวดังนี้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที ่ วันที่ การพิจารณา 

4/2563 27 ตุลาคม  2563 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย   
    สวสัดิการและประโยชน์ตอบแทน พ.ศ….  

5/2563 27 พฤศจิกายน 
2563  

เรื่องเพื่อทราบ 
1. การครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. ร่าง ระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย   
    สวสัดิการและประโยชน์ตอบแทน พ.ศ….  
2. การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น   
3. ร่าง ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วย  
    กองทนุเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. ….    

พิเศษ/2563 21 ธันวาคม 2563 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจาก  
   พนักงานที่ต่ ากว่าระดับบริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ครั้งที ่ วันที่ การพิจารณา 
7/2563 20 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 

1. ความคืบหน้าการรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจ าปี 2562 เพ่ือศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การขออนุมัติถอนรายวิชาเรียนภาคการศึกษา Fall 2020 และเรียนออนไลน์ 
    ในประเทศไทย 
2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
3. แผนการด าเนินงานโดยใช้เงินกองทุนเพ่ือนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4. การพิจารณาผู้บริหารระดับสูงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 

    กฎหมายปกครองและวิธีการพิจาณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก  

    ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12 
8/2563 8 ธันวาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
2. สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรชุดที่แล้ว  
    (เดือนกันยายน 2561 – เดือนตุลาคม 2563)   
3. รายงานสถานะและความคืบหน้าทางการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา สสวท.  
    และทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การขออนุมัติถอนรายวิชาเรียนภาคการศึกษา Fall 2020 และเรียนออนไลน์ 
    ในประเทศไทย 
2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
3. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการถอนรายวิชาเรียน 
4. การขออนุมัติรับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ นางสาววชิรพรรณ  
   ทองวิจิตร 
5. การพิจารณาพนักงานและผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม    
   - หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือในการท างาน” 
   - หลักสูตร “การพัฒนา EQ และบุคลิกภาพของผู้น า” 
   - หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 
   - หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 

9/2563 30 ธันวาคม 2563 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การขออนุมัติยุติการรับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
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 3. งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน 

3.1 ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

 งานสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจใ ห้ผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถเข้ามาท างานและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร ด้วยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ภารกิจที่ส าคัญ
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย 

 สวัสดิการรักษาพยาบาล 

ภาพรวมการเบิกค่ารักษาพยาบาล ไตรมาสที่ 1/2564 

 

สวัสดิการรักษาพยาบาล ได้รับงบประมาณปี 2564 จ านวน 10,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลผู้

เกษียณอายุและตรวจสุขภาพ จ านวน 1,000,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) จ านวน 

2,735,116.70 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย 

 

1. จ านวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว 
 1.1 พนักงาน รพ.รัฐบาล 

เดือน 
พนักงาน / ลูกจ้างช่ัวคราว รพ.รัฐบาล 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 56 295,150.50 2 134,952.50 

พฤศจิกายน 66 381,740.00 2 37,647.75 
ธันวาคม 46 269,034.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 168 945,924.50 4 172,600.25 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 172 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,118,524.75 บาท 
  

งบประมาณ, 11,000,000.00, 
80%

ไตรมาสที่ 1, 2,735,166.70, 
20%
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1.2 พนักงาน รพ.เอกชน 

เดือน 
พนักงาน / ลูกจ้างช่ัวคราว รพ.เอกชน 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 12 28,691.30 0 0.00 

พฤศจิกายน 14 26,796.00 0 0.00 
ธันวาคม 9 17,363.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 35 72,850.30 0 0.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 35 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 72,850.30 บาท 
 

1.3 พนักงาน ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน 

เดือน 
พนักงาน / ลูกจ้างช่ัวคราว ทันตกรรม รัฐบาล และเอกชน 

ทันตกรรมรัฐบาล ค่าใช้จ่าย ทันตกรรมเอกชน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 2 1,455.00 18 36,420.00 

พฤศจิกายน 1 940.00 11 23,940.00 
ธันวาคม 2 2,850.00 14 36,550.00 

รวมทั้งสิ้น 5 5,245.00 43 96,910.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 48 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 102,155.00 บาท 
 

รวมค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,293,530.05 บาท 

 
2. จ านวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 

2.1 ครอบครัว รพ.รัฐบาล 

เดือน 
ครอบครัว รพ.รัฐบาล 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 40 291,220.75 0 0.00 

พฤศจิกายน 44 340,162.75 2 56,998.50 
ธันวาคม 48 501,493.00 1 21,247.50 

รวมทั้งสิ้น 132 1,132,876.50 3 78,246.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 135 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 1,211,122.50 บาท 
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2.2 ครอบครัว รพ.เอกชน 

เดือน 
ครอบครัว รพ.เอกชน 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 1 11,780.00 
ธันวาคม 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0 0.00 1 11,780.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 11,780.00 บาท 
 

2.3 ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน 

เดือน 
ครอบครัวทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน 

ทันตกรรมรัฐบาล ค่าใช้จ่าย ทันตกรรมเอกชน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 
ธันวาคม 1 670.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 1 670.00 0 0.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 670.00 บาท 
 

รวมค่ารักษาพยาบาลครอบครัว ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,223,572.50 บาท 

 

3. จ านวน (ครั้ง) และค่ารักษาพยาบาลพนักงานเกษียณ 

3.1 พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล 

เดือน 
พนักงานเกษียณ รพ.รัฐบาล 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 
ธันวาคม 93 191,467.25 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 93 191,467.25 0 0.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 93 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 191,467.25 บาท 
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3.2 พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน 

เดือน 
พนักงานเกษียณ รพ.เอกชน 

ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 
ธันวาคม 2 2,901.90 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 2 2,901.90 0 0.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 2,901.90 บาท 
 

3.3 พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน 

เดือน 
พนักงานเกษียณทันตกรรมรัฐบาล และเอกชน 

ทันตกรรมรัฐบาล ค่าใช้จ่าย ทันตกรรมเอกชน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 
ธันวาคม 5 13,895.00 6 9,800.00 

รวมทั้งสิ้น 5 13,895.00 6 9,800.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 11 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 23,695.00 บาท 
 

3.4 พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ 

เดือน 
พนักงานเกษียณตรวจสุขภาพ 

รพ.รัฐบาล ค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน ค่าใช้จ่าย 
ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 

พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 
ธันวาคม 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0 0.00 0 0.00 

รวมจ านวนครั้งทั้งหมด 0 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวม 0.00 บาท 
 

รวมค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คือ 218,064.15 บาท 
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4. สรุปค่ารักษาพยาบาลแยกประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (รวมพนักงานและครอบครัว) 

เดือน 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 
รวม ค่าใช้จ่าย รวม ค่าใช้จ่าย รวม ค่าใช้จ่าย รวม ค่าใช้จ่าย รวม ค่าใช้จ่าย รวม ค่าใช้จ่าย 

ตุลาคม 96 586,371.25 12 28,691.30 2 134,952.50 0 0.00 2 1,455.00 18 36,420.00 
พฤศจิกายน 110 721,902.75 14 26,796.00 4 94,646.25 1 11,780.00 1 940.00 11 23,940.00 
ธันวาคม 94 770,527.00 9 17,363.00 1 21,247.50 0 0.00 3 3,520.00 14 36,550.00 
รวมทั้งสิ้น 300 2,078,801.00 35 72,850.30 7 250,846.25 1 11,780.00 6 5,915.00 43 96,910.00 

รวมจ านวนคร้ังท้ังหมด 335 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายรวม 2,151,651.30 บาท 

รวมจ านวนคร้ังท้ังหมด 8 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายรวม 262,626.25 บาท 

รวมจ านวนคร้ังท้ังหมด 49 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายรวม 102,825.00 บาท 

รวมจ านวนคร้ังท้ังหมด 392 คร้ัง ค่าใช้จ่ายรวม 2,517,102.55 บาท 

 

5. สรุปค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ กลุ่มการรักษา ค่าใช้จ่าย 
1 พนักงาน  1,293,530.05 
2 ครอบครัว 1,223,572.50 
3 พนักงานเกษียณ 218,064.15 

รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด จ านวน 2,735,166.70 บาท 
 

 

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) มีการดูแลด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน

และครอบครัวพนักงาน โดยมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลคนเกษียณ รวมทั้งสิ้น 2,735,166.70 บาท 

พนักงาน, 1,293,530.05, 
47%ครอบครัว, 1,223,572.50, 

45%

พนักงานเกษียณ, 218,064.15, 
8%

2,735,166.70 บาท 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล  

ไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ 2564 
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พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จ านวน 4 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 

172,600.25 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 43,150.06 บาทต่อครั้ง ส่วนครอบครัวพนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท

ผู้ป่วยใน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จ านวน 4 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 90,026.00 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 22,506.50 บาทต่อครั้ง 

 พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) จ านวน 203 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 

1,018,774.80 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 5,018.60 บาทต่อครั้ง ส่วนครอบครัวพนักงานที่เข้ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก 

(รัฐบาล) จ านวน 132 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 1,132,876.50 บาท เฉลี่ยคิดเป็น 8,582.40 บาท ต่อครั้ง 

หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในช่วงไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ระหว่างปีงบประมาณ 

2563 และ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 
 เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที ่1 (ต.ค. – ธ.ค. 64) ปีงบประมาณ 2564 
ประเภทค่ารักษา ค่าใช้จ่าย ประเภทค่ารักษา ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน) 1,650,764.27 1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน) 2,151,651.30 
2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน) 320,243.05 2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน) 262,626.25 
3. ทันตกรรม 101,025.00 3. ทันตกรรม 102,825.00 
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ 242,625.00 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ 218,064.15 

รวม 2,314,657.27 รวม 2,735,166.70 
 
จากตารางข้างต้น พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 มีค่ารักษาพยาบาลน้อยกว่ากว่าในช่วงเวลา

เดียวกันของปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 420,509.43 บาท สาเหตุที่ท าให้ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพ่ิมขึ้น มาจากประเภทค่ารักษาพยาบาล 2 ประเภทที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน) เพ่ิมขึ้น 500,887.03 บาท 
และทันตกรรม เพ่ิมข้ึน 1,800 บาท 
  

1,650,764

320,243
101,025 242,625

2,151,651

262,626 102,825 218,064

ป่วยนอก ป่วยใน ทันตกรรม ผู้เกษียณอายุ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลในช่วงไตรมาสที่  4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 

เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลระหว่าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 63) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) ปีงบประมาณ 2564 

ประเภทค่ารักษา ค่าใช้จ่าย ประเภทค่ารักษา ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน) 2,272,423.20 1. ผู้ป่วยนอก (รัฐ+เอกชน) 2,151,651.30 
2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน) 400,393.51 2. ผู้ป่วยใน (รัฐ+เอกชน) 262,626.25 
3. ทันตกรรม 184,986.00 3. ทันตกรรม 102,825.00 
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ 327,633.25 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ 218,064.15 

รวม 3,185,435.96 รวม 2,735,166.70 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 มีค่ารักษาพยาบาลมากกว่ากว่าไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 อยู่ท่ี 450,269.26 บาท สาเหตุที่ท าให้ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ลดลง มาจากประเภทค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทที่ลดลง 

 
กลุ่มโรคที่ พนักงาน สสวท. เข้ารับการรักษามากที่สุด 5 ล าดับแรกในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ล าดับ กลุ่มโรค จ านวนครั้งที่เข้ารักษา ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. โรคเก่ียวกับข้อและกระดูก 151 238,156.75 
2. โรคเก่ียวกับการไหลเวียนของโลหิต 109 508,753.45 
3. ทันตกรรม 74 124,506.00 
4. โรคเก่ียวกับตา 41 191,401.50 
5. โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 25 97,929.00 

 

2,272,423

400,394
184,986 327,633

2,151,651

262,626 102,825 218,064

ป่วยนอก ป่วยใน ทันตกรรม ผู้เกษียณอายุ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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กลุ่มโรคที่ ผู้เกษียณอายุ เข้ารับการรักษามากที่สุด 5 ล าดับแรกในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวนครั้งที่เข้ารักษา ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 37 96,268.00 
2. โรคเก่ียวกับข้อและกระดูก 27 41,543.50 
3. ทันตกรรม 12 24,025.00 
4. โรคเก่ียวกับตา 6 8,654.00 
5. โรคเก่ียวกับล าไส้กระเพาะอาหาร 6 10,593.75 

 

 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ได้รับงบประมาณปี 2564 จ านวน 500 ,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 1 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) จ านวน 84,156.50 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย 

 

ระดับการศึกษา รัฐบาล เอกชน รวม 
บุตร จ านวนเงิน บุตร จ านวนเงิน บุตร จ านวนเงิน 

อนุบาล 0 0.00 1 4,800.00 1 4,800.00 
ประถมศึกษา 0 0.00 10 49,043.50 10 49,043.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2,680.00 2 19,100.00 3 21,780.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1,050.00 1 983.00 2 2,033.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ปริญญาตรี 1 6,500.00 0 0.00 1 6,500.00 

รวม 3 10,230.00 14 73,926.50 17 84,156.50 
 
 

4,800.00

49,043.50

21,780.00

2,033.00 0 0
6,500.00

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี
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เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – 

ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) และไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา 
ไตรมาส 1 งบ 2563 ไตรมาส 4 งบ 2563 ไตรมาส 1 งบ 2564 
บุตร จ านวนเงิน บุตร จ านวนเงิน บุตร จ านวนเงิน 

อนุบาล 2 4,088.00 5 26,356.75 1 4,800.00 
ประถมศึกษา 4 6,528.25 22 115,056.25 10 49,043.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0.00 4 11,781.25 3 21,780.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 4,383.00 8 28,067.00 2 2,033.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ปริญญาตรี 2 5,225.00 8 167,700.00 1 6,500.00 

รวม 11 20,224.25 47 348,961.25 17 84,156.50 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรน้อยกว่าใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 63,932.25 บาท สาเหตุที่ท าให้ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าเล่าเรียนบุตรเพ่ิมขึ้น มาจากจ านวนบุตรที่ขอเบิกเพ่ิมขึ้น จ านวน 6 คน ระดับการศึกษาที่เพ่ิมมากที่สุดคือระดับ
ประถมศึกษา 

ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (ก.ค. – ก.ย. 2563) มีค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สูงกว่าไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. – ธ.ค. 2564) อยู่ที่ 264,804.75 บาท สาเหตุที่ท าให้ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่าย
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรลดลง มาจากจ านวนบุตรที่ขอเบิกลดลง จ านวน 30 คน ระดับการศึกษาที่ลดลงมากที่สุดคือ
ระดับประถมศึกษา 
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 สวัสดิการค่าล่วงเวลา 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการจัดสวัสดิการค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้แก่

พนักงาน โดยในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลชั่วโมงการท างานล่วงเวลาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 
 
2. ข้อมูลชั่วโมงการท างานล่วงเวลาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 จ าแนกตามกลุ่มงาน 

 
 
3. สรุปข้อมูลชั่วโมงการท างานล่วงเวลาแยกตามสาขา/ฝ่าย 
 

 

311.01

1925.28

748.21

ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563

2315.57

668.53

วิชาการ อ านวยการ

460.17

342.31
306.09283.13

224 206 198.29178.18169.53
103.3 95.55 89 78.18 72.49 64.11

32.48 22.36 16.27 11.26 11 11 7
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 สวัสดิการกู้ยืมและการออม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมและการออมที่มีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ขององค์กร ตลอดจนค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน 
 

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และ กองทุนสงเคราะห์ 
 1.1 จ านวนสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนสงเคราะห์ 

1) จ านวนสมาชิกที่อยู่ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สสวท. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีจ านวนทั้งสิ้น 325 คน   

2) สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 3 คน 

 
 

 1.2 รายละเอียดการส่งเงินสะสมของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน สสวท. (ข้อมูล ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563) 

 
 

จ านวนสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (พนักงาน)      325 คน 
จ านวนสมาชิกกองทุนสงเคราะห์           3 คน 
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 1.3 รายละเอียดการส่งเงินสมทบของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงาน สสวท. สมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ สสวท. (325 คน) 

 
 

2. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู ชพค. 
เพ่ือเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม เป็นลักษณะมรดกส าหรับทายาทอีกชนิดหนึ่ง  เป็น

การด าเนินการในการช่วยจัดการศพ หรือดูแลยามชรา จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 80 คน 
(ก.ค. – ก.ย. 63 เฉลี่ยแล้วจ่ายเดือนละ 602 บาท/เดือน) 

ไตรมาส จ านวนสมาชิก เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท) 
ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 78 650 

 
3. การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์คู่สมรสของสมาชิก ชพค. (ชพส.) 

เพ่ือเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อคู่สมรสผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม เป็นลักษณะเป็นมรดกส าหรับคู่สมรสหรือ
ทายาทเช่นเดียวกับ ชพค. มีข้อมูล ดังนี้ 

ไตรมาส จ านวนสมาชิก เฉลี่ยจ่ายเดือนละ (บาท) 
ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 19 367 

 
4. สวัสดิการกู้ยืม 
 สสวท. ได้ท าข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินดังนี้ 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน 

2. ธนาคารกรุงไทย เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการเงินของพนักงาน 

3. ธนาคารออมสิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามนโยบายรัฐบาล) 
4. ธนาคารออมสินส าหรับสมาชิก ชพค. ชพส. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของสมาชิก 
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การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ของพนักงาน สสวท.  

ที ่ สถาบันการเงิน วงเงินกู้ (บาท) 
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี 

จ านวนผู้ใช้สิทธิ์ (คน) 
ข้อมูล ณ 

วันที่ 
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 180,608,407.83 2.90 135 สัญญา 31 ธ.ค. 63 

2 ธนาคารกรุงไทย 12,550,000.00 7.00 9 สัญญา 31 ธ.ค. 63 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ 4,850,000.00 7.25 5 สัญญา 31 ธ.ค. 63 

4 ธนาคารออมสิน (สมาชิก ชพค.) 14,600,000.00 7.25 10 สัญญา 31 ธ.ค. 63 
 
 

5. การกู้ยืมเพื่อการซื้อสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี  

กู้ซื้อสื่อ วัตถุประสงค์ของสวัสดิการดังกล่าวนี้เพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพงแต่
สามารถผ่อนช าระได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาตามระเบียบ สสวท. ก าหนดให้พนักงานสามารถมีสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย น ามาใช้ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
กู้ยืมเพื่อซื้อสื่อ 

ไตรมาสที ่ เดือน จ านวน (ราย) งบประมาณส าหรับกู้ยืม ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 
1 ตุลาคม 2563 - 5,500,000 414,090 

พฤศจิกายน 2563 3 
ธันวาคม 2563 7 

รวม 10 
เงินต้นคงเหลืออยู่ท่ี (บาท) 5,085,910 

 

  

งบประมาณ, 
5,500,000.00, 93%

ไตรมาสที่ 1, 
414,090.00, 7%
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 งานสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 

ที ่ สวัสดิการ จ านวน 
ยอดเงิน 
(บาท) 

1 หนังสือผ่านสิทธิสถาบันทางการเงิน  
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
5 ราย 

 
- 

2 จัดหาเครื่องแต่งกายชุดสูท 2 ราย 5,992.00 
3 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ สสวท. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ 7 ฉบับ - 
4 จัดท าประกาศ/ ค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน/ แต่ตั้งคณะกรรมการ/ แต่งตั้งอนุกรรมการ/ 

แต่งตั้งคณะท างาน โดยผู้อ านวยการ สสวท. ลงนาม 
10 ฉบับ - 

5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลรัฐ ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราวและบุคคลในครอบครัว 

7 ครั้ง 250,886.25 

6 จัดท าหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 9 ฉบับ - 
7 สวัสดิการน้ าดื่ม 550 ถัง 19,420.50 
8 สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 47 คน 348,961.25 
9 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท. 

- เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสมรส 
- เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานหรือคู่สมรสในการคลอดบุตร 
- ผู้ปฏิบัติงานในการอุปสมบท 
- เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 
- ค่าจัดการศพบุคคลในครอบครัวพนักงาน 
- พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 
2 ครั้ง 

- 
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
6,000.00 

- 
3,000.00 
4,000.00 

11,200.00 
29,173.00 
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 4.  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 

4.1 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงสมรรถนะ 
 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ในกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล    

 ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ร่วมกับฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดเพ่ือไปสู่การเป็นองค์กร 4.0 เพ่ือน าส่งส านักงาน กพร. 

ทั้งนี้ได้วางแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2565  โดยประกอบด้วย การพัฒนา

ใน 5 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สสวท. 4.0 อย่างเป็นระบบ 

  มิติที่ 2 การพัฒนาผู้บริหาร สู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  มิติที่ 3 การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง 

  มิติที่ 4 การพัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีความความย่ังยืนและเข้มแข็ง 

  มิติที่ 5 การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะต่อสังคม 

 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

ที ่ หัวข้อ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

ประเทศ 

1 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (แอดมิน) 10 พ.ย. 2563  23 ไทย 
2 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  

(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สาขา ฝ่าย) 
23 พ.ย. 2563  25 ไทย 

3 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สาขา ฝ่าย) 

24 พ.ย. 2563  27 ไทย 

4 การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างส าหรับสาขา 
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 1   

 25 พ.ย. 2563 11 ไทย 

5 การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างส าหรับสาขา 
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 2 

25 พ.ย. 2563 22 ไทย 

6 การฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างส าหรับสาขา 
(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) รุ่นที่ 3 

26 พ.ย. 2563 27 ไทย 

7 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสั่งการ และการ
เรียกใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้บริหาร 

15 ธันวาคม 
2563 

40 ไทย 
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 ไตรมาสที่ 1 มีการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Basic Competency) จ านวน 7 ครั้ง รวมจ านวน 175 คน 
 

2. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

ที ่ หัวข้อ ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

ประเทศ 

1 กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 13 15 ต.ค. 2563  5 ไทย 
2 กิจกรรม Check In Dialogue ครั้งที่ 14 17 พ.ย. 2563  4 ไทย 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปลุกความเป็นวิทยาศาสตร์

ในตัวคุณ รุ่นที่ 1 
14-16 ธ.ค. 2563 13 ไทย 

 
 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 ครั้ง รวมจ านวน 22 คน 

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 

ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะนี้ในไตรมาสที่ 1 มีแต่การอบรมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันต่าง ๆ 

 

4. สมรรถนะกลุม่งาน (Functional Competency) 

สมรรถนะ 
กลุ่มงาน 

หลักสูตร/กิจกรรม วิธีการ 

จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 
(คน) 

วิชาการ 4.1 การพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อบรมภายใน - 
วิชาการ 4.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ อบรมภายใน 121 
บริหาร/วิชาการ/อ านวยการ 4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. อบรมภายใน 320 
วิชาการ/อ านวยการ 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษา ศึกษาต่อ 12 
บริหาร/วิชาการ/อ านวยการ 4.5 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบตัิงาน ร่วมกิจกรรม

(ต่างประเทศ) 
เรียนรู้ภายนอก 40 

บริหาร/วิชาการ/อ านวยการ 4.6 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก  อบรมภายนอก 13 
บริหาร/วิชาการ/อ านวยการ 4.7 การฝึกอบรมจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องค์กร 
อบรมภายใน/

ภายนอก 
- 

บริหาร/วิชาการ/อ านวยการ 4.8 การฝึกอบรมจัดโดย สาขา ICT อบรมภายใน/
ภายนอก 

- 
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4.1 ทุนการศึกษา 
 4.1.1 ทุน สสวท. 
  1) ระดับปริญญาเอก 
  ปัจจุบันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
 กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่แจ้งจบการศึกษา จ านวน 2 คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 
1 น.ส.โศภิตา จันทร์ศรี 

นักวิชาการ 
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 มิ.ย. 2554 -  
31 พ.ค. 2559 

2 นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ  
นักวิชาการ   
สาขาเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

1 ก.ย 2557 -  
31 ส.ค. 2560 
(รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2560) 

 
 กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษา จ านวน 6 คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 
1 น.ส.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ 

นักวิชาการอาวุโส 
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31 ก.ค. 2560 
- 30 ก.ค. 2563 
(ขยายเวลา 31 ก.ค.2563 
ถึง 31 ม.ค.2564) 

2 น.ส.เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์  
นักวิชาการ  
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31 ก.ค. 2560  
- 30 ก.ค. 2563 
(ขยายเวลา 31 ก.ค.2563 
ถึง 31 ม.ค.2564) 

3 นางสาวกมลนารี ลายคราม 
ผู้ช านาญ  
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 

Science Education 
University of Alberta Canada 

4 ก.ย. 2561  
- 3 ก.ย. 2565 

4 นางทวินันท์ แสงขัติยะ 
นักวิชาการ  
ฝ่ายโอลิมปิกและอัจฉริยภาพ 

Doctor of Philosophy in Education 
Research (PhD with integrated PGDip)         
Brunel University London 
England 

1 ต.ค. 2562 
- 30 ก.ย. 2566 
(Pre- sessional English 
course 6 สัปดาห์ 
24 ก.ค. - 6 ก.ย. 2562) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ระยะเวลาศึกษา 
5 นางสาววิชุราตรี กลับแสง   

นักวิชาการ  
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 

Doctor of Philosophy in Science 
Education: Physical Geography ซึ่งเน้น
ด้าน Earth Science  
Western Michigan University, USA 

2 ม.ค. 2563 
- 30 ธ.ค. 2567 

6 นายจตุพล งามแม้น 
นักวิชาการ  
สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนา 
การวัดและประเมินผล 

- ภาษาอังกฤษหลักสูตร English as a 
Second Language : ESL 
- Doctor of Philosophy in Mathematics 
Education เน้นด้าน Assessment 
Western Michigan University, USA  

ม.ค. – ก.ค. 2563 
 
ส.ค. 2563 – ก.ค. 2567 
 

   
2) ระดับปริญญาโท (นอกเวลาปฏิบัติงาน) จ านวน 4 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่จะไปศึกษา ระยะเวลา 
1 นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี บริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 พ.ค. 2561  
– 30 พ.ค. 64 
 

2 นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders วชิาเอก
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

18 เม.ย. 2562  
- 30 เม.ย. 2564 

3 นางสาวรัชดา ค ารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 มิ.ย. 2562 
- 31 ส.ค. 2564 4 นางสาวนวีนา วรรธนผลากูร 

 
 
4.2 การบรรยายทางวิชาการ 

ระยะเวลา รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 
4 พฤศจิกายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา 

สสวท. (ENDB) จ านวน 2 รอบ รอบละ 40 คน แบ่งเป็น  
รอบท่ี 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. (15 คน) 
รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 16.30 น. (16 คน) 
ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 6 อาคารอ านวยการ สสวท. 

31 

27 มกราคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Tik Tok เพ่ือเสริมสร้างความสนุกให้การเรียน
การสอนของคนรุ่นใหม่”  
ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 09.30 - 11.30 น. ผ่านระบบ ZOOM 

90 

รวม 121 
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 ไตรมาส 1 จัดบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมจ านวน 121 คน 
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4.3 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 

ระยะเวลา รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 
29 ธันวาคม 2563 ผู้อ านวยการพบพนักงาน   295 

9 พฤศจิกายน 2563 ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัม
มิท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 13.30 - 16.00 น. 

25 

 
 ไตรมาส 1 การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ สสวท. 2  ครั้ง รวมจ านวน 320 คน 

 
4.4 ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมต่างประเทศ (ปีงบประมาณ 2563) 

ที ่ หัวข้อ ระยะเวลา รายช่ือ 

จ า
นว

น 

ประเทศ 

1 ประชุมวิชาการนานาชาติ The 
International Joint Conference 
on STEM Education 2020 (IJCSE 
2020) ด้วยโปรแกรม ZOOM 

18 – 19 
พ.ย. 2563 

- 40 - 

รวม 40 
 

ไตรมาส 1 การประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 40 คน 

 

4.5 การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) ปีงบประมาณ 2564 
ที ่ หัวข้อการอบรม/พัฒนา ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมอบรม 
1 อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยดุสิต 

10 ต.ค. 2563 ผช.ผอ.วรวรงค์ รักเรืองเดช  
นางสาวบุศรินทร์ นลีะกาญจน์  
นายอธิป ฉายากุล 

2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา
ยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 เวลา 09.00 - 
20.00 น. ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

23 - 24 ต.ค. 2563 นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ 

3 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า  

30 ต.ค. 2563 -  
31 ส.ค. 2564 

นางนันทวัน สมสุข 

4 อบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress" ใน
รูปแบบออนไลน์ ของพลากรสอนสร้างเว็บ  

พ.ย. 2563 นางชลธชา น้อยสุวรรณ 
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ที ่ หัวข้อการอบรม/พัฒนา ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมอบรม 
5 อบรมหลักสูตร Knowledge Capturing  

ณ โรงแรมรามาด้าเจ้าพระยาปาร์ค  
4 - 5 พ.ย. 2563 นางฐิตาภา ข าเลิศ  

นายพัทนดนัย จินตนครชัยศร ี

6 อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับองค์กร ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 

12 - 13 พ.ย. 2563 นางสาวเมธสัดา ทิพย์จรยิา
อุดม 

7 อบรม General Conversation ณ สถาบัน EduFirst  12 ก.ย. - 14 พ.ย. 
2563 

นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส 

8 อบรมหลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

19 - 20 ธ.ค. 2563 นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาต ิ

9 อบรมหลักสูตร EQ และบุคลิกภาพของผู้น า ณ โรงแรม
เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี  

19 - 20 ธ.ค. 2563 นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส 

10 อบรมหลักสูตรออนไลน์ 50 ค าถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

23 ธ.ค. 2563 นางสุวิมล พีรทรัพย์  

รวม 13 
 
 ไตรมาส 1 มีการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 10 ครั้ง 13 คน 

 
4.6 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

ที ่ ระยะเวลา หัวข้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
  - ไม่มี -  

 
 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ในไตรมาส 1  ไม่มีการ
ฝึกอบรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

 
4.7 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย ICT 

ที ่ ระยะเวลา หัวข้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
- - - - 

  
 การฝึกอบรมสมรรถนะตามกลุ่มงาน จัดโดย สาขา ฝ่าย ICT ไตรมาส 1 ไมมี่การจัดการฝึกอบรม    
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การพัฒนาเสริมอ่ืน ๆ 

 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาจิตใจบุคคล นอกเหนือจากการพัฒนาโดยยึดสมรรถนะด้านต่าง ๆ 
เป็นหลักแล้ว ยังจัดให้มีการพัฒนาเสริมด้านอ่ืน ๆ โดยเป็นการพัฒนาเพ่ือจรรโลงจิตใจ พัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการท างานอันดีระหว่างกัน ประกอบด้วย 

กิจกรรมการพัฒนาเสริม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน 3 ครั้ง 
- บริจาคโลหิตประจ าเดือนตุลาคม 2563 
- บริจาคโลหิตประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
- บริจาคโลหิตประจ าเดือนธันวาคม 2563 

 
5 
3 
6 

รวม 14 

 
 ไตรมาส 1 มีการพัฒนาเสริมด้านอื่น ๆ จ านวน 3 ครั้ง รวมจ านวน 14 คน  
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 5. งานริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการท างาน 

ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน ตลอดระยะเวลา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได้

ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกขององค์กร โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

1. Website 

2. Facebook 

3. Line Official Account 

4. KM Portal 
 

5.1 งานประชาสัมพันธ์ภายใน 

1. แนะน าพนักงานใหม่ประจ าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 คน 
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2. แสดงความยินดีกับพนักงานได้รับการเลื่อนต าแหน่งประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 จ านวน 4 คน 
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3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

o โปสเตอร์การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม 

      
 

        
 

o โปสเตอร์แนะน าสวัสดิการ และระเบียบข้อบังคับ 
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o แนะน าคอร์สเรียนออนไลน์  

 
 

3. การสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ใช้แอพลิเคชั่น Line เพ่ือใช้เป็นช่องทางให้ข้อมูล และรับแจ้งปัญหาการ
ให้บริการต่าง ๆ โดยในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ได้น าเอา 
Rich Menu มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถที่จะเข้าไปสู่บริการอ่ืน ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ได้จาก
แอพลิเคชั่นไลน์โดยตรง เช่น ระบบ e-HR ระบบ FundLink M เต็มใจถามตอบ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 
 โดย Line Official Account ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สามารถกดติดตามโดยการเพ่ิมเพ่ือน และ
ค้นหาบัญชีชื่อ @qrt7565h ในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวนผู้ติดตามอยู่ที่ 340 คน และจะนับจ านวนสมาชิกเฉพาะ
ผู้ติดตามที่ไม่ได้ท าการบล็อกบัญชีเท่านั้น 
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3.1 “เต็มใจถามตอบ” ประจ าทุกวันพุธ ได้แก่ ประเภทของหนังสือรับรองส าหรับพนักงาน หนังสือรับรองการ

ท างาน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน สสวท. ควรรู้ เป็นต้น 

    

 

4. เว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร http://hrod.ipst.ac.th 

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ 

 
 

 
 
เนื้อหาที่มีการเปิดเข้าชมมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 มี 5 ล าดับสูงสุด ดังนี้ 

1 แบบฟอร์ม 5,017 ครั้ง 
2 หน้าแรกเว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 1,195 ครั้ง 
3 แสดงความยินดีพนักงานเลื่อนต าแหน่ง 1,072 ครั้ง 
4 การท างานล่วงเวลา 397   ครั้ง 
5 คอร์สออนไลน์ 378   ครั้ง 

 

 

  

เข้าชมเว็บไซต์ 14,940 ครั้ง 
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 6. งานพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน 

6.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PMQA 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนอง
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย  

ในปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  

1. การบริหารจัดการผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน PMQA 4.0 (แยกตามหมวด) โดยด าเนินงานและ

ติดตามงานตาม Project Charter ปีงบประมาณ 2564 ซ่ึงคณะท างานแต่ละหมวดได้จัดท าไว้เมื่อปีงบประมาณ 2563  

  2. การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเภท PMQA 4.0  

ส าหรับการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 ประจ าปี 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. ให้หน่วยงานที่สนใจสมัครรับรางวัล
ยืนยันสิทธิภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 ซึ่ง 
สสวท. สมัครยืนยันสิทธิเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ประสานขอความ
ร่วมมือคณะท างานพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้ สสวท. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ (คณะท างาน PMQA) พิจารณา
ด าเนินการกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ตามแผนที่ก าหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ก าหนดกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เ พ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Performance 

Perspective) และประเมินศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) โดย

มีการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

ศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชนด้วย โดยกรอกแบบประเมินตนเองในเดือนพฤษภาคม 2564 

 
6.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 การจัดการความรู้ หรือ KM “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก ส านักงาน ก.พ.ร.) 

          ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจะด าเนินการจัดการความรู้ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของงานประจ า และส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนของงานประจ า มีการปฏิบัติงานโดยท าการรวบรวม เผยแพร่ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอตามที่ได้
รับมาจากหน่วยงาน สาขา ฝ่าย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าในแต่ละเดือน ดังนี้ 
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1. การจัดแผนประจ าปี 2561 - 2564 การจัดการความรู้ของ สสวท. 
2. การปรับปรุงหน้า KM/ upload แบบฟอร์ม/ แนะน าพนักงานใหม่/ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ ระบบ E-HR 

ในหน้า KM/ ข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เช่น วันหยุดประจ าปี แนวปฏิบัติ ระเบียบ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงความรู้บนระบบ KM Intranet ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. รวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนของงานเชิงกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 2564 จะด าเนินการดังนี้ 

1. ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
  1.1 ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยจ าแนกตามทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานและ
  ส่งเสริมให้บุคลากร สสวท. ค้นหาความเชี่ยวชาญของตน พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็น
  ก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

1.2 จัดท าระบบผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับบุคคลภายนอกในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ  
ในแต่ละหน่วยงาน ของ สสวท.  

2. กิจกรรม IPST lunch Talk โดยด าเนินการต่อจากปีงบประมาณ 2563 
  2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง เพ่ือ
  ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. กิจกรรมเมนูความรู้ โดยน าสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. ได้ศึกษาผ่านเว็บไซต์ KM portal สสวท. เดือนละ 1 เรื่อง 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ โดยให้พนักงานเขียน/ส่งบทความ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อพนักงาน
เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยมอบรางวัลหนังสือขายดี ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564 
 

งานกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63) 

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดท า 

เว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สสวท. โดยแบ่งประเภทความเชี่ยวชาญ ตามทักษะ ความรู้ ของพนักงาน โดยด าเนินการ

กับพนักงานกลุ่มวิชาการ ตามแผนการด าเนินงานในระยะที่ 1 ปีงประมาณ 2564   
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กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63) 

กิจกรรม “Lunch Talk : ออมเงินในกองทุน” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยเชิญ นายอภิสิทธิ์ ธงไชย  

นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม พนักงาน สสวท. และบลจ.ทหารไทย มาเป็นผู้ร่วมเสวนา จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36 คน  

     

  

กิจกรรมเมนูความรู้ โดยน าสาระน่ารู้จากแหล่งข้อมูล สื่อ เว็บไซต์ ทั้งภายในและต่างประเทศมาเผยแพร่ให้

บุคลากร สสวท. ได้ศึกษาผ่าน http://kmportal.ipst.ac.th ดังนี้ 

ที ่ เดือน เรื่อง 
1 ตุลาคม 2563 “How to Shine in the (Virtual) 

Spotlight” 

 
2 พฤศจิกายน 2563 “Are You Really Innovating 

Around Your Customers 
Needs” 

 
3 ธันวาคม 2563 “Stay Cool Under Pressure  

Without Appearing Cold” 
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ โดยให้พนักงานเขียน ส่งบทความ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเพ่ือนพนักงาน 

เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยมอบรางวัลหนังสือขายดีเป็นของที่ระลึก ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2564  

ที ่ กิจกรรม ภาพกิจกรรม 
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนตุลาคม 2563 

บทความได้รับการคัดเลือก “Digital Transformation เปลี่ยนความ
ท้าทายเป็นโอกาส” โดย นางวนิดา สิงห์น้อย สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา 
  

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนพฤศจิกายน 2563 
บทความได้รับการคัดเลือก “งานวิจัยที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ไทย” โดย นางน้ าทิพย์ จรรยาธรรม สาขาวิจัยการศึกษาและ
พัฒนาการวัดและประเมินผล 

 
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมนูความรู้ เดือนธันวาคม 2563 

บทความได้รับการคัดเลือก “บทความขจัดต้นตอความถดถอย” 
โดย นาง นันทิดา บุญประดับ” ฝ่าย สควค.  

 
 

6.3 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 

 ความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและ
ผลงานของพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความส าคัญนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันโดยผ่านรูปแบบการจัดที่หลากหลาย ครอบคลุมพนักงานแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย โดยไตรมาส
ที่ 1 ( ต.ค. – ธ.ค. 63) มีกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม วันเวลา จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน จ านวน 1 ครั้ง ประชุม 

วางแผนและเตรียมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันปี 
2564   

ตุลาคม 2563 - 

2 กิจกรรมน้องเต็มใจแจกของที่ระลึก (เพ่ิมเติมจากเดือน
กันยายน) จ านวน 1 ครั้ง  

ตุลาคม 2563 16 

รวมจ านวนผู้เข้ากิจกรรม 16 
 
 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. – ธ.ค. 63)
ปีงบประมาณ 2564 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 2 ครั้ง รวมคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 16 คน รายละเอียด
กิจกรรมดังนี้ 
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1. การประชุม วางแผนและเตรียมกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันปี 2564   

กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน จ านวน 1 ครั้ง ประชุมเพ่ือวางแผน หาแนวทางในการจัด กิจกรรมการเสริมสร้างความ
ผูกพันปี 2564 ที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการและมีความหลากหลายที่บุคลากร สสวท.สามารถเข้าถึงกิจกรรมและสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการและน าไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

 

2. กิจกรรม “น้องเต็มใจแจกของท่ีระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่าย HROD ตลอดปี 2563” 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ 2563 มีการด าเนินการพัฒนาให้กับบุคลากร สสวท. 

ต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม บรรยาย

วิชาการ สัมมนา เสวนา ประชุม ดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเก็บ

สะสม Point กับน้องเต็มใจในแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนั้น และในตอนสิ้นปีงบประมาณจึงมีกิจกรรม น้องเต็มใจแจกของ

ที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่าย HROD ตลอดปี 2563 เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความผูกพันในการเข้าร่วม

พัฒนาด้านต่างๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

- กิจกรรม “น้องเต็มใจแจกของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่าย HROD ตลอดปี 2563” 
           ผู้พนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 และมีการเก็บสะสม Point กับน้องเต็ม

ใจในแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมจะมีการร่วมสนุกรับของที่ระลึกได้ตามจ านวน Point ที่เก็บสะสมได้ ดังนี้ 

Level 1 -  0- 10 Point      Level 2 -  11- 20 Point       Level 3 -  21- 30 Point 

Level 4 -  31- 40 Point     Level 5 -  40 - 50 Point 

- วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เช่น 

การฝึกอบรม บรรยายวิชาการ เสวนา กิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 

 

6.4 สร้างจิตส านึกและจิตอาสาสู่สังคม 

พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร 
1. กิจกรรม “ศุกร์ส าราญ การกุศล” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนและ

นักเรียนที่เตรียมไปจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ าใจ จากพ่ีสู่น้อง ปีที่ 4” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

- การเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของประเภทสื่อ หนังสือความรู้ หนังสืออ่านเล่น  อุปกรณ์การเรียนการสอน   

- หนว่ยงานเปิดร้านขายของประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร น้ า เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้  

- กิจกรรมประมูลของมือสองปันสุข 

- บริการตัดผมฟรี 
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2. กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ าใจ จากพ่ีสู่น้อง ปีที่ ๔” ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 

จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ โรงเรียนบ้านสี ่แยก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดกิจกรรมปรับปรุงและจัดท าห้องแห่งการ

เรียนรู้ให้มีสื่อ อุปกรณ์และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังจัดมุมหนังสือของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เป็นการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้

ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่าง

ยิ่ง กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน TOR เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 32 คน  

    

    
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น้ าคู ้อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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โรงเรียนบ้านสี่แยก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

6.5 กิจกรรมร่วมกับสโมสร สสวท. 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต วันศุกร์ที ่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั ้น 1 อาคารอ านวยการ 

สสวท. 
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6.6 กิจกรรมพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

 กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
 เพ่ือให้บุคลากร สสวท. ร่วมท าความดีเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนร่วม โดยในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
10 ตุลาคม 2563 5 
11 พฤศจิกายน 2563 3 
12 ธันวาคม 2563 6 

รวมทั้งหมด 14 
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 7. ภาพรวมผลการปฏิบัตงิานและการใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 

 พัฒนาองค์กร 

รหัส 
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
งบประมาณที่
จัดสรร (บาท) 

ค่าใช้จ่าย ณ 
ปัจจุบัน(บาท) 

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย 

105220100 โครงการย่อย 22.1 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้าง
ความผูกพัน 

100% 5,280,000.00 695,564.80 13.17 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตาม
เป้าหมายขงอระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
เป้าหมายตามนโยบาย 

70% 4,641,600 440,552.00 9.49 

 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาความผูกพันของบุคลากร 
สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 

30% 638,400 255,012.80 39.95 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
งบประมาณที่
จัดสรร (บาท) 

ค่าใช้จ่าย ณ 
ปัจจุบัน (บาท) 

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย 

307270100 งบบุคลากร 100% 266,432,000 63,786,263.79 23.94 

กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงาน 20% 226,000,000 
 

54,811,773.00 24.25 

กิจกรรมที่  2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ / กองทุน
สงเคราะห ์

20% 25,312,000 6,025,202.28 23.80 

กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนส าหรับผู้มีเงินเดือนเต็มข้ัน 20% 350,000 78,531.00 22.44 

กิจกรรมที่ 4 ค่าชดเชย 20% 3,000,000 - - 

กิจกรรมที่ 5 เงินเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่ง 20% 11,770,000 2,870,757.51 24.39 
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รหัส 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณที่

จัดสรร (บาท) 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย 

307270300 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร 

100% 26,090,800.00 5,501,136.06 21.08 

 

กิจกรรมที่ 1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล /
ตรวจสุขภาพ  

10% 10,000,000 2,305,322.05 23.05 

กิจกรรมที่ 2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/
ตรวจสุขภาพพนักงานที่เกษียณอายุ 

5% 1,000,000 226,082.90 22.61 

กิจกรรมที่ 3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  5% 600,000 84,156.50 14.03 

กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 10% 10,600,000 2,737,908.84 25.83 

กิจกรรมที่ 5 การด าเนินงานด้านบุคลากร 10% 194,400 17,003.40 8.75 

กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง 10% 22,250 - - 

กิจกรรมที่ 7 การด าเนินงานกองทุนส ารอง 

เลี้ยงชีพ 

10% 117,800 - - 

กิจกรรมที่ 8 สวัสดิการอื่นๆ (น้ าดื่ม/ยาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล) 

10% 120,000 15,077.37 12.56 

 

กิจกรรมที่ 9 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน 
สสวท. 

20% 3,160,950 115,585 3.66 

กิจกรรมที่ 10 การจัดงานวันสถาปนา 49 ปี 
สสวท. 

10% 275,400 - - 

105220200 โครงการย่อย 22.2 การพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
สสวท.(งบกองทุนนวัตกรรมฯ) 

100% 8,150,000.00 3,910,424.75 47.98 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านการริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 

50% 3,550,000 - - 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ   

50% 4,600,000 3,910,424.75 85.01 
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 8. การประชุมเพื่อพัฒนางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 นอกจากการประชุมของฝ่ายที่ก าหนดขึ้นในแต่ละเดือนแล้ว ยังได้จัดการ
ประชุมเพ่ือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายฯได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการผู้บริหาร รวมทั้งงานมอบหมายของส านักบริหารและพัฒนาองค์กร โดยมีการประชุมมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ไปหารือและด าเนินการร่วมกัน พร้อมมีการนัดหมายก าหนดการส่งมอบงาน ดังนี้  

ที ่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ วันเวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้มอบหมาย 
1 การส ารวจความพึงพอใจส านัก    พรหทัย   ผู้ช่วยฯขอนัดคุยวันที่ 3 พ.ย.63 

เวลา 10.00 น.  
ส านัก 

2 ผลการด าเนินงานประจ าปี กุมาริชาติ ผู้ช่วยฯจะนัดหมายวันเวลาอีกครั้ง ส านัก 
3 พัฒนางานเชิงนวัตกรรม      พัทนดนัย ผู้ช่วยฯจะนัดหมายวันเวลาอีกครั้ง ส านัก 
4 - ตอบแบบสอบถาม การส ารวจ

คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันใน
องค์กรร่วมกับมหิดล 

ณัฏฐิณี   เสนอผอ.ลงนาม/แจ้งหน่วยงานตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ภายใน 6 พ.ย.63 
 

ผู้อ านวยการ 

- สรุปผล Happinometer และสรุป 
We care your voice 
 

- เสนอ สสวท./แชร์ฝ่ายภายใน 9 พ.ย.63 
- ประชุมฝ่าย 13 พ.ย.63 (เช้า) 
- เสนออนุบุคคล 27 พ.ย.63 

อนุบุคคล 

5 - Focus Group งานสวัสดิการ 
 

ฐิตาภา สิริมดี 
อัญทิวา 

- เสนอ สสวท./แชร์ฝ่ายภายใน 11 พ.ย.63 
- ประชุมฝ่าย 13 พ.ย.63 (เช้า) 
- เสนออนุบุคคล 27 พ.ย.63 

อนุบุคคล 

6 - จัดเตรียมวาระสวัสดิการ  
 

ฐิตาภา สิริมดี 
ณัฏฐิณี กุมาริชาติ 
พรหทัย 
พันทดนัย 
อัญทิวา 

- ด าเนินการจัดท า 13 - 17 พ.ย.63 
- น าเสนอผช.และทีม 17 พ.ย.63 (บ่าย) 
- เสนออนุบุคคล 27 พ.ย.63 

อนุบุคคล 

7 - ปรับแก้ระเบียบสวัสดิการ 
 

นิรมล ชนิกานต์ 
สุวิมล สิริมดี 
(เชิญคุณอันธิดา) 

- หารือการปรับแก้ระเบียบ 2 พ.ย.63  
- ด าเนินการ 2 - 10 พ.ย.63  
- ประชุมจัดท าวาระ 10 พ.ย. (บ่าย) 
- ประชุมจัดท าวาระ 16 พ.ย. (เช้า) 
- เสนออนุบุคคล 27 พ.ย.63 

อนุบุคคล 

8 - ปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบนวัตกรรม 
WFH 

นิรมล ชนิกานต์ 
สุวิมล  
(เชิญคุณอันธิดา) 

- หารือการปรับแก้ระเบียบ 2 พ.ย.63  
- ด าเนินการ 2 - 10 พ.ย. 
- ประชุมจัดท าวาระ 10 พ.ย. (บ่าย) 
- ประชุมจัดท าวาระ 16 พ.ย. (เช้า) 
- เสนออนุบุคคล 27 พ.ย.63 

อนุบุคคล 
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นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ) ได้มีนโยบายให้ด าเนินการ

จัดท าสรุปภาพรวมการด าเนินการด้านการน านวัตกรรมมาใช้ในการท างานของแต่ละฝ่ายในส านัก ในการนี้จึงได้รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวในปี 2561-2565 และมอบหมายนายพัทนดนัย จินตนครชัย เป็นตัวแทนของฝ่ายฯ ในการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมต่อไป 
 
การน า IT มาใช้ในการพัฒนางาน และการพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ปี 2561 – 2565 
 
1. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพัฒนาต่อเนื่องในการใช้งาน  
 

ที ่ งาน รายละเอียด 
ผลการด าเนินการ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

1 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนา 

จัดท าระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการเข้าอบรมและพัฒนา 

- ด าเนินการจัดท าระบบ
เรียบร้อยแล้วในปี 2561 

2. ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เกษียณ 

จัดท าระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
พนักงานเกษียณ และระบบการบันทึก
ข้อมูล 

- ด าเนินการจัดท าระบบ
เรียบร้อยแล้วในปี 2563 
- ใช้งานเต็มรูปแบบปี 2564 

3 ระบบ eTraining จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ Micro 
Learning เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรผ่าน 
Application  

- ด าเนินการจัดท าระบบ
เรียบร้อยแล้วในปี 2564 
โดยซื้อใช้งานแล้ว 1 ระบบ 

4 Web HROD 
 

พัฒนาระบบการใช้งาน Web HROD ให้
สามารถรองรับการน าเสนอข้อมูลในเว็บใน
รูปแบบ Real-time และพัฒนากราฟฟิค
การใช้งาน 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้วใน
ปี 2561 และ Update ข้อมูล
ต่อเนื่อง 

5 Line@HR การสมัครสมาชิก Line@  เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผ่าน 
Line@  

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้วใน
ปี 2561 และ Update ข้อมูล
ต่อเนื่อง 
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2. อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา หารือ และจะใช้งานในปี 2564 - 2565  
  

ที ่ งาน รายละเอียด 
ผลการด าเนินการ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

1 ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน TOR  การจัดหาและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
บันทึกข้อมูล การจัดเก็บ และUp date 
ข้อมูลพนักงาน TOR   
  

ด าเนินการแล้ว 
และจะใช้งานปี 2564 

2 พัฒนาปรับปรุงระบบ e-HR   
2.1 ระบบการกู้ซ้ือสื่อ 
2.2 ระบบการตัดสูท/ชุดขาว 
2.3 ระบบการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ 
2.4 ระบบการขอนามบัตร 
2.5 ระบบการขอมีบัตรพนง./ชุดขาว 

- หารือและจัดท าความต้องการแล้ว 
- HR จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 
 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

2.4 ระบบทุนการศึกษา 
 

- หารือและจัดท าความต้องการแล้ว 
- ฝ่าย HR ทดลองบันทึกข้อมูล เพ่ือพัฒนา
ให้เชื่อมโยงกับระบบทุน สสวท. 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

2.5 ระบบการประเมินเลื่อนต าแหน่ง 
 

ปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้
งานแล้ว 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

2.6 ระบบ Competency / IDP  พัฒนาระบบ Competency / IDP ใน 
eHR ให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
และเชื่อมโยงข้อมูลใช้งาน 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ สสวท. - จัดท าระบบเรียบร้อยแล้ว 
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเสนอแนะ
การปรับแก้ไข 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

4 ระบบ eLearning - หารือและจัดท าความต้องการ เสนอฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่าย HR จัดท าข้อมูลเพ่ือทดลองใช้ 
- ประสานฝ่าย IT หาเครื่องมือที่เหมาะสม 
(ขณะนี้พิจารณาแล้วจะท าผ่านเว็บ) 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

5 ระบบการจัดเก็บเอกสาร - ฝ่าย IT น าเสนอเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารแล้ว 
- ฝ่าย HR หารือเพ่ือน าไปใช้ 
 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 
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ที ่ งาน รายละเอียด 
ผลการด าเนินการ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

6 ระบบการจัดท าค าสั่ง ประกาศ - จัดท าความต้องการและน าเสนอฝ่าย IT 
พิจารณาเครื่องมือที่เหมาะสม 

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 

7 ระบบแจ้งข้อมูลหลักสูตรอบรมภายนอก การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ เพื่อบันทึก
ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม
ภายนอก เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
พนักงาน 

- ปัจจุบันแจ้งผ่าน 
Web/email 
- คาดว่าใช้งานในปี 2565 

8 ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือนวัตกรรมฯ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
 

การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมส าคัญๆ 
โดยมีชั้นความลับ และสามารถเรียกใช้งาน
ได้ทันที  

- คาดว่าใช้งานในปี 2564 -
2565 

9 ระบบ HR chat bot จัดท าข้อมูลถามตอบด้านงานทรัพยากร
บุคคล โดยพัฒนาผ่านระบบchat bot 
เพ่ือให้สามารถโต้ตอบกับพนักงานที่
สอบถามข้อมูลได้ทันที 

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 

10 ระบบ eHR Application พัฒนาระบบ eHR ปัจจุบัน สู่ eHR 
Application  
- ได้ดูระบบแล้ว มีความน่าใจ แต่ยังมี
ประเด็นเรื่องความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง  

- รอหาพิจารณาและ 
น าเสนอผู้ก ากับดูแล 

 

11 ระบบส ารองการบันทึกเวลา เข้า-ออก จัดท าระบบส ารองโดยใช้ QR Code ใน
การบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานกรณี
เครื่องสแกนนิ้วมีปัญหา  โดยเชื่อมโยงกับ
บัตรพนักงานรูปแบบใหม่ 

- รอพิจารณาปรับวิธีการเป็น
การบันทึกเวลาโดย GPS หรือ 
Bluetooth ในระบบ eHR 
Application 

 
12 ระบบแจ้งเรื่องจากผู้อ านวยการไปผู้ช่วยฯ 

รับทราบ  
การพัฒนาระบบ เพ่ือแจ้งเตือนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายฯไปยังผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
เพ่ือรับทราบข้อสั่งการของผู้อ านวยการ 

ใช้ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไปก าลังปรับปรุง 

13 ระบบการติดตามและรายงาน WFH - จัดท าระบบที่สามารถบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามและการรายงาน 
WFH ที่สะดวก Real-time  

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 
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ที ่ งาน รายละเอียด 
ผลการด าเนินการ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

14 ระบบ eHR Phase 2 ใน Function อ่ืนๆ
ที่ยังไม่มีในปัจจุบัน 

- สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รับจ้าง และ
หารือการพัฒนาระบบ eHR Phase 2 โดย
จะเพ่ิมรูปแบบเป็น Application ด้วย 
- น าเสนอความเห็นชอบจากผู้ก ากับ 

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 

15 การปรับปรุงหน้า KM Portal ปรับปรุง Interface Interface หน้า
เว็บไซต์ KM Portal ให้ User Friendly 
User Friendly 

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 

16 การพัฒนาปรับปรุงระบบยืมคืน ระบบ
การเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราชฯ 
อินทรธนู ตราหมวกต่างๆ  

- พัฒนาปรับปรุงระบบยืมคืน ระบบการ
เตือนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องราชฯ 
อินทรธนู ตราหมวกต่างๆ เพื่อเตือน
ผู้ใช้งาน และก าหนดเวลาในการส่งคืน 
รวมทั้งการติดตาม 
- หารือกับ IT เรื่องเครื่องมือการใช้งาน 

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 

17 การพัฒนางานที่เก่ียวกับการแจ้งพันธะ
พนักงานลาออก 

- การปรับปรุงวิธีการการแจ้งพันธะของ
พนักงานลาออก โดยยกเลิกการใช้การเวียน
กระดาษ มาใช้ผ่านระบบแทน 
- หารือกับ IT เรื่องเครื่องมือการใช้งาน 

- คาดว่าใช้งานในปี 2565 
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 9.  การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
นอกเหนือจากการเข้าร่วมการพัฒนาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการและพนักงานในฝ่าย

ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม นั้น  ฝ่ายฯยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายใน  - ภายนอกตามหัวข้อหรือ

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่องานหรือที่พนักงานมีความสนใจ ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ชื่อหลักสูตร 

1.นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชันใหม่) 

ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
อบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 

2.นางนิรมล สุวรรณละออง ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างส าหรับสาขา (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

3.นางฐิตาภา ข าเลิศ ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระราม ๙” 

อบรมหลักสูตร Knowledge Capturing 

4.นางสาวชนิกานต์ โพธะสินธุ 
ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

5.นางสาวณัฎฐิณี ทองเรือง หลักสูตร ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวคุณ 

กิจกรรม Check in Dialogue 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
(ENDB) 

6.นางสาวกุมาริชาติ ศรีโสม หลักสูตร ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวคุณ 

กิจกรรม Check in Dialogue 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
(ENDB) 
อบรมออนไลน์หลักสูตร ประกันสังคมนั้นส าคัญไฉน 

7.นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระราม ๙” 

อบรมหลักสูตร Knowledge Capturing 
8.นางสาวอัญทิวา ไสตะภาพ ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้างส าหรับสาขา (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
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 10.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการของส านักบริหารและ

พัฒนาองค์กร ปี 2563 ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในไตรมาส 1/2564 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ได้

น ามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่เกิดขิ้นจากการปฏิบัติงาน ท าให้มีข้อเสนอแนะและความท้าทายในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

10.1 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

 

 

งาน การทบทวนและพัฒนางานในปีงบประมาณ 2564 
1.Human Resource Management (HRM 1)  
1.1 งานโครงสร้างองค์กรและระบบต าแหน่ง 
 

- การปรับปรุง JD และน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ
บริหารงานุคคล เพื่อประกาศใช้  
- การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง และระบบการจัดการสาย
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1.2 งานอัตราก าลัง บรรจุและแต่งตั้ง 
 

- การวางแผนอัตราก าลังและการคัดเลือกพนักงานกลุ่มวิชาการ 
ตามสมรรถนะที่องค์กรก าหนด   
- การจัดท าระบบหมุนเวียนงาน 

1.3 งานบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

- การทบทวนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
- การจัดท าแนวทางในการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน 
- การทบทวนและน าเสนอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การทบทวนคุณสมบัติและรายละเอียดในการประเมินเพ่ือ 
  เลื่อนต าแหน่ง 

2. Human Resource Management (HRM 2) 
2.1 งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน 
 

- การจัดท าระเบียบที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการและประโยชน์ 
  ตอบแทน และการน าเสนอในอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง 
  การประกาศใช้ 
- การจัดท าสวัสดิการยืดหยุ่น ตามแนวทางข้อเสนออนุกรรมการ 
  บริหารงานบุคคลและคณะกรรมการบริหาร 

2.2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณธรรมและความ
ผูกพัน 

- การพัฒนางานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณธรรมและ 
  ความผูกพัน โดยค้นหาปัจจัยในการส่งเสริมความผูกพัน เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในกระบวนการออกแบบงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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3. Human Resource Development (HRD) 
3.1 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคคล 
 

- ติดตามแผนงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564  
  เพ่ือส่ง ITA   
- ติดตามงานด้านการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
- พัฒนาระบบงานการพัฒนากับ Competency 
- การปรับปรุงและทบทวนสมรรถนะ 

3.2 งานพัฒนากลุ่มบริหารและผู้มีศักยภาพ - ติดตามการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและสูง ที่จัดภายใน  
  และร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพในการท างานสูง  

3.3 งานทุนการศึกษา - ทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในด้านการพัฒนาและ
ทุนการศึกษา 
- พัฒนาระบบข้อมูลด้านทุนการศึกษา และติดตามการจัดท าระบบ 

4. Organization Development (OD) 
4.1 งานสารสนเทศและเทคโนโลยีทรัพยากร
บุคคล 
  

- การสอบถามความเห็นในการใช้งานระบบ HRIS  
- การพัฒนางานสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน Web line FB และสื่อ
ต่างๆ และงานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย HROD และ KM Intranet 

4.2 งาน PMQA - การน าผล PMQA มาปรับปรุงงานด าเนินงานด้านบุคลากร   
4.3 งานการจัดการความรู้ - การจัดท าระบบการส ารวจฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ สสวท. และ

น าเสนอในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
4.4 งานริเริ่มพิเศษเพื่อสนับสนุนงานฝ่าย 1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

โดยใช้ IT มาช่วยงาน และการริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อ
การพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามแผนงานด้าน
นวัตกรรมปี 2561-2565) 
 

2. การเผยแพร่ ประกวดและน าเสนอผลงานในเวทีต่างๆ 
 2.1 การส่งผลงานเพ่ือน าเสนอในการประชุม Thailand Quality 
Conference & Symposium on TQM Best Practices in Thailand 
 2.2 การส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหาร 
      และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) 
 2.3 การจัดหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน HR เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายฯ 
     ได้ไปน าเสนอ ส าหรับใช้ในการยื่นผลงานในการเลื่อนต าแหน่ง 
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10.2 ด้านการพัฒนาทีมงาน 

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในงานทางด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึกในแต่ละงานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
บุคลากร ภายในฝ่ายทุกคนสามารถท างานเชิงรุก เชิงวิเคราะห์ และงานใหม่ๆด้านทรัพยากรบุคคลที่ตนเอง
รับผิดชอบได้  รวมทั้งให้พัฒนางานในรูปแบบของนวัตกรรมการท างานใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิง
นวัตกรรมและตอบสนองทิศทางขององค์กร 
 

2. ทบทวนงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน โดยให้เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์งานตนเองได้อย่างรอบ
ทิศทาง ให้มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในทุกมิติของงานที่รับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างสม่ าเสมอ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งที่
เป็นผู้บริหารและพนักงานใน สสวท. บุคลากรภายในฝ่ายฯเอง รวมทั้งผู้รับบริการภายนอกด้วย   
 

3. พัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในฝ่ายฯ โดยให้ตระหนักถึงการประสานงานกันด้วยความเข้าใจ                 
เอ้ืออาทร ท างานช่วยเหลือกัน สามารถท างานแทนกันได้ ส่งเสริมการท างานที่เสียสละตนเองเพ่ือส่วนรวม 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบหรือที่มีความสนใจ เพ่ือน ามาต่อยอดพัฒนา
งาน ตลอดจนการการจัดหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน HR เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายฯได้มีโอกาสไปน าเสนอ 
ผลงาน และจัดเตรียมไว้ส าหรับการยื่นผลงานเพื่อการเลื่อนต าแหน่งในอนาคต 

  

5.  Strategic and Supporting HROD 
5.1 งานตามนโยบายของ สสวท. - การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายที่เป็นนโยบายของ สสวท. ให้เร็ว

ตอบสนององค์กร และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.2 งานระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากร
บุคคล และค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- การปรับปรุง ทบทวนและจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนว
ปฏิบัติของ สสวท.ด้านทรัพยากรบุคคล 
- การทบทวนการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและเผยแพร่ 

5.3 งานรายงานผลงานประจ าไตรมาส 
ประจ าปี และการส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- การรวบรวมผลงานของฝ่ายฯ ไว้ในการแหล่งที่สามารถสืบค้นได้ง่าย 
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