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Notification of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 

On Intention of Administration 

"With Morality, Transparency and Good Governance" 

The Institute for the Promotion of Teaching Science 

and Technology ( IPST) hereby notifies its intention of 

administration with honesty, morality, and transparency in 

accordance with good governance principles to its executives and 

personnel with the following practices: 
■ Determine to perform duties and administration

with honesty, transparency, impartiality, and

verifiability: encourage stakeholders to participate

m the administration and access accurate

information
• Adhere to the rules and regulations and the anti

corruption policy: withstand bribery to prevent

corruption and misconduct and refrain from

conducting any malfeasance or policy corruption as

well as gaining both direct and indirect personal

advantages using position
■ Create organizational culture and value of honesty against corruption in

administration: participate in monitoring and prevention of corruption and inform

IPST in cases of witnessing any individuals involved in any forms of corruption

■ Convey policies, regulations, practices or measures for prevention and

suppression of corruption through related channels to executives and personnel to

adhere accordingly

Please be informed of this notification. 

Notified on 16 November 2020 

�� 
Professor Sukit Limpijumnong, Ph.D. 

President 

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 

In regard to the intentions of Thailand's 20-Year National Strategy (2018 - 2037) 

The National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017 - 2021) regards the anti-corruption in the 
public sector as one of the important and urgent national policies 
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คลิปวิดีโอ ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ผู้อำนวยการ สสวท. 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสวท.  
www.ipst.ac.th Link: http://ita.ipst.ac.th/announce/ 
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นิทรรศการ “สสวท. ร่วมใจต้านทุจริต” 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะผู้บริหาร สสวท. ร่วมถ่ายภาพใน นิทรรศการ “ สสวท. ร่วมใจต้านทุจริต” ณ 
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. และเชิญชวนให้บุคลากร สสวท. ร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการต้านทุจริต และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ สสวท. ดำเนินการ 
ได้แก่ 

➢ ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
➢ ผลคะแนน ITA ของ สสวท.
➢ มาตรการและแนวปฏิบัติของ สสวท.
➢ แผนขับเคลื่อนต่าง ๆ
โดยทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมผ่าน QR Code ในนิทรรศการดังกล่าว หรือ ผ่าน

ทาง http://ita.ipst.ac.th/ 
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Nutjarin  Sricharoen

From: Nutjarin  Sricharoen
Sent: 18 November 2020 9:30 AM
Subject: ประกาศเจตจาํนงสจุรติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Attachments: ประกาศเจตจาํนงสจุรติ 2564.pdf

เรียน  บุคลากร สสวท. ทุกทาน 

        ดวยผูอำนวยการ สสวท. ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดังแนบ ทั้งนี้ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สสวท. 

ไดเผยแพรประกาศดังกลาว บนเว็บไซต สสวท. และ Intranet ของ สสวท. เรียบรอยแลว ดังภาพดานลาง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. :  http://www.ipst.ac.th  การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เจตจำนงสจุริตของผูบริหาร

 เผยแพรบน Intranet ของสสวท. :  http://kmportal.ipst.ac.th/
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คณะทาํงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท.
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Nutjarin  Sricharoen

From: Nutjarin  Sricharoen
Sent: 21 January 2021 12:22 PM
Subject: ขอเชญิรว่มชมนิทรรศการ "สสวท. รว่มใจตา้นทุจรติ" และ คลปิวดิโีอ

ประกาศเจตจาํนงสจุรติในการบรหิารงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน  บุคลากร สสวท. ทุกทาน 

        ดวยคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สสวท. จัดนิทรรศการ 

“สสวท. รวมใจตานทุจริต” ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เพื่อใหบุคลากร สสวท. ไดรับทราบขอมูลการดำเนินงานของ 

สสวท. ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต  
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 ในการนี้ ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ  ลิมปจำนงค ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) พรอมคณะผูบริหาร สสวท. รวมถายภาพใน นิทรรศการ “ สสวท. รวมใจตานทุจริต” ณ 

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. จึงขอ 

เชิญชวนใหบุคลากร สสวท. รวมชมนิทรรศการดังกลาว เพ่ือเปนการสรางความตระหนักรู ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการตาน

ทุจริต และรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่ สสวท. ดำเนินการ ไดแก 

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ผลคะแนน ITA ของ สสวท.

 มาตรการและแนวปฏิบัติของ สสวท.
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 แผนขับเคลื่อนตาง ๆ

โดยทุกทานสามารถรับทราบขอมูลเพิ่มเติมผาน QR Code ในนิทรรศการดังกลาว หรือ ผานทาง

ita.ipst.ac.th

ในสวนของ คลิปวิดีโอ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบรหิารงานของ สสวท. ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดนำเผยแพรบนเว็บไซต สสวท. และ KM portal Intranet ดวยแลว จึงขอเชิญทุกทานชม

คลิปดังกลาว ผาน Link:  

https://youtu.be/kGKf1K0bbpw  หรือ ที่หนาเว็บไซต สสวท. http://www.ipst.ac.th  เขาชมคลิปวิดีโอ ตามภาพดานลาง 

 จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สสวท. 
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การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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สสวท. ได้ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยจะมีขอบเขต
ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ตามคู่มือฯ ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง
ลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

จากการรวบรวมข้อมูล มีความเห็นว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สสวท. ควรจะทำการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลายส่วน  จึงได้ข้อสรุปว่า จะนำกิจกรรม “การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ”  มาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
๑. รายงานการเดินทางไปราชการ 
และการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ 
๑.๑  การแก้ไขขีดฆ่าในรายงานการ
เดินทาง เช่น ค่าพาหนะ 
๑.๒  แนบหลกัฐานเอกสาร
ประกอบการเบิกไม่ครบถ้วน 
๑.๓  การคำนวณเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงไม่
ถูกต้อง 

มาตรการ / กจิกรรม / แนวทาง 
๑.๑  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุก
หน่วยงาน ดังนี ้

- คู่มือการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์ม
- ตัวอย่างเอกสารและรายละเอียดของการกรอกรายงาน

การเดินทาง 
๑.๒  ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
๑.๓  ให้ผู้รับผดิชอบในการจ่ายเงินตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
เคร่งครัด 

ดังนั้น สสวท. จึงไดจ้ัดทำจัดทำตามแผนบรหิารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และมีผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนี ้
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มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนนิงาน หมายเหตุ 

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้ทุกหน่วยงาน ดังน้ี 
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์ม
- ตัวอย่างเอกสารและ

รายละเอียดการกรอก
รายงานการเดินทาง

๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างเอกสารและ
รายละเอียดต่าง ๆ ทีม่ีมาตรฐาน
และเป็นปัจจุบัน 
๒. ประชาสัมพันธข์้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติ ผ่าน line 
และ e-mail  

ไตรมาส ๑ - ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๑. จัดทำแนวการเขียนรายงานการ

เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
รายละเอียดแนบท้าย 

๒. จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์ม 
๓. จัดทำตัวอย่างเอกสารและ

รายละเอียดการกรอกรายงานการ
เดินทาง  

๔. ประชาสัมพันธ์ผ่าน line และ 
e-mail ได้แก่
๔.๑ หลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสาร

           เครื่องบินเดินทางในประเทศ 
     ๔.๒ ๕ องค์ประกอบใบเสร็จรับเงิน               
           ที่อยา่งน้อยต้องมี 
     ๔.๓ การใช้ใบรับรองแทน 
           ใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑) 

ไตรมาส ๓ – ๔ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  
๑. จัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

๒. ให้ความรู้แก่บคุลากร
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

จัดการบรรยายให้ความรู้แก่
บุคลากร สสวท.  

- ดำเนินการภายใน  
ไตรมาส ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
จัดการบรรยายให้ความรู้
แก่บุคลากร สสวท. เรื่อง 
แนวทางการเขียน
รายงานการเดินทาง 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เคร่งครัด 

วางแผนการประชุม เพื่อทบทวน
และปรุงปรุงระเบียบข้อบังคับ 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบใน
การจ่ายเงิน 

ไตรมาส ๑ - ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
๑. จดัการประชุมเพื่อทบทวนและ      

ปรุงปรุงระเบียบข้อบังคับ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงิน 

    เดือนละ ๒ ครั้ง 

ไตรมาส ๓ – ๔ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  
๑.  จดัการประชุม 
    เดือนละ ๒ ครั้ง 
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เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการเขียนรายงานการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศรวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. ลักษณะการเดินทาง
2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไปปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สสวท. ที่เก่ียวข้อง
3. เทคนิคการเขียนและค านวณระยะการเดินทาง
4. เทคนิคการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประกอบการรายงาน
5. เทคนิคการเขียนส่วนประกอบของรายงาน
6. ตัวอย่างการเขียนรายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว คือ การไปปฏิบัติงานชั่วคราวนอกที่ตั้ง สสวท. ซึ่งปฏิบัติงานปกติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยปกติโดยสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว ได้แก่ 

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพานะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก และอ่ืน ๆ

ท านองเดียวกัน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เช่น ค่าปะยางรถยนต์
ทั้งนี้กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องซ่อมแซมรถยนต์และรถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วิ่งไม่ได้) สามารถ

ด าเนินการซ่อมรถก่อนได้และให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานกลับมาท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือขอเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามระเบียบพัสดุต่อไป 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน และการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ตามอัตราและวิธีการเดียวกัน  ยกเว้น บุคคลภายนอกทีเ่ข้า
ร่วมการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน ที่ สสวท. เป็นผู้จัด ห้ามเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะเดินทาง ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 

ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

(บาท/วัน/คน) 
อัตราค่าเช่าท่ีพัก 
(บาท/คืน/คน) 

ค่าพาหนะ
เดินทาง 

จังหวัดเดียวกัน ต่างจังหวัด 
ประธานกรรมการ/กรรมการ/อนุกรรมการ/
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

400 800 ตามที่จ่ายจริง เครื่องบินช้ัน
ธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 300 600 ตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 2,400 บาท 

เครื่องบินช้ัน 
ธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าส านักงาน/
หัวหน้าฝ่าย 

300 600 ตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 2,400 บาท 

เครื่องบินช้ัน
ประหยดั 

หัวหน้าส่วน/ผู้ช านาญ 250 500 ตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 2,400 บาท 

เครื่องบินช้ัน
ประหยดั 

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส/นักวิชาการ/เจ้าหน้าท่ี/ลูกจ้าง 200 400 เหมาจ่าย 
ไม่เกิน 1,200 บาท 

รถไฟช้ัน 2 
 ปรับอากาศ 

นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 150 300 เหมาจ่าย 
ไม่เกิน 1,200 บาท 

รถไฟช้ัน 2 
 ปรับอากาศ 

การค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

การค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศ ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจาก
สถาบัน สถานที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานจนกลับถึงสถาบัน สถานที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี  

การนับเวลาในการค านวณคา่เบี้ยเลี้ยง 

 กรณีพักแรม
 นับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน
 เศษตั้งแต ่12 ชั่วโมงขึ้นไป = 1 วัน

 กรณีไม่พักแรม
ตั้งแต ่12 ชั่วโมงขึ้นไป = 1 วัน

 กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติงาน
นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน

 กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฎิบัติงาน
นับถึงเวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน
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ตัวอย่างเช่น   
นาย ก  ออกจากบ้านพัก จ. เชียงราย วันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. เพื่อเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการ  

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงแรม S31 และกลับถึงท่ีพัก วันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 22.00 น.  
(สสวท. จัดที่พัก อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ในวันที่ 3 และ 4 ก.พ. 64 และอาหารเย็น ในวันที่ 3 ก.พ. 64)   

รวมเวลาเดินทาง 2 วัน 15 ชั่วโมง = 3 วัน (เบี้ยเลี้ยงวันละ 400 บาท)  
 

 

 

 

 

 

เบี้ยเลีย้งท่ีไดร้ับ  =  (จ านวนวันท่ีนับได้ x 3 (มื้ออาหาร 3 มื้อต่อวัน) – มื้อท่ีเลี้ยง)  

 

 

นับได้ 3 วัน x วันละ 3 มื้อ                      =  9 มื้อ 
   หัก  มื้อที่เลี้ยง                               =  5 มื้อ 

- วันที่ 3 (เช้า + กลางวัน + เยน็ ) = 3 มื้อ 
- วันที่ 4 (เช้า + กลางวัน)       = 2 มื้อ 

   เหลือ                                           =  4 มื้อ 
    ดังนั้น  เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับ          =  1 มื้อ ( 1 วัน 1 มื้อ) 
             (400 x 1 + 133)              =  533 บาท 

 

หมายเหตุ :  กรณี สสวท. จัดอาหารเช้าให้ผู้เข้าร่วม ให้ผู้จัดแจ้งสถานที่พักให้ระบ ุ“ค่าอาหารเช้า” ในใบเสร็จรับเงิน  

      หรือใบเสนอราคาด้วย 

 

ค่าเช่าที่พัก 

1. กรณ ีสสวท. เป็นผู้จัดการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน ตามประกาศ สสวท. พ.ศ. 2553 หมวด 1 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม หรือการจัดงาน การเบิกค่าเช่าที่พักส าหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พัก ตามตารางที่ 2  
     2. การเข้าพักตามปกติให้พักได้ห้องละ 2 คน ในกรณีเหลือเศษ หรือต่างเพศที่มิใช่คู่สมรส หรือมีปัญหา
สุขภาพ ให้พักได้ห้องละ 1 คน 
      3. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขา หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าฝ่าย ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ให้พักได้ ห้องละ 1 คน 

 

15 ชม. 
2 ก.พ. 3 ก.พ. 4 ก.พ. 

1 วัน 1 วัน 

07.00 07.00 07.00 22.00 

เกิน 12 ชม. 

นับได้ 2 วัน 15 ชม. = 3 วัน 
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4. กรณีพนักงาน สสวท. เดินทางไปร่วมฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน และเดินทางปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ตามประกาศ สสวท. พ.ศ. 2553 หมวด 2 เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศ            
หรือต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 2 

อัตราค่าท่ีพักภายในประเทศ 
(บาท : คน : คืน) 

สถานที่พัก อัตราค่าเช่าท่ีพักพักเด่ียว อัตราค่าเช่าท่ีพักพักคู่ 
ในประเทศ ไม่เกิน 3,500 ไม่เกิน 2,000 

 

หมายเหตุ:  
1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย = ไม่ต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
2. ค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย = ไม่สามารถใช้เกณฑ์นี้ได้ในกรณีท่ีการเดินทางไปปฏิบัติงานนั้น เป็นการ

อบรม ศึกษาดูงาน หรือไปปฏิบัติงานที่ได้รับความรู้ 
3. ค่าเช่าทีพั่กจ่ายจริง = ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินของผู้เข้าพักโดยระบุชื่อผู้เข้าพัก วันที่ จ านวนวันที่พัก 

อัตราค่าที่พักต่อวัน จ านวนเงินรวม ลายมือชื่อผู้รับเงินและชื่อที่อยู่ของสถานที่พักให้ ครบถ้วน 
 

ค่าพาหนะ 

บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน ให้เบิกค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริง ส าหรับ
พนักงานที่เดินทางไปร่วมฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน และเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่  ให้เบิกจ่ายตาม
ประกาศ สสวท. พ.ศ. 2553 หมวด 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศ หรือต่างประเทศ ดังนี้ 

1. การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศจะต้องใช้ยานพาหนะของสถาบันเป็นอันดับแรก ในกรณี
ที่สถาบันไม่สามารถจัดยานพาหนะให้ได้ จะต้องเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานอาจใช้ยานพาหนะอ่ืนได้ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทางด้วย  

2. การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในประเทศให้เบิกค่าพาหนะส่วนตัวได้กิโลเมตรละ     
5 บาท โดยค านวณจากระยะทางตามเส้นทางหลวงหลักที่สั้นที่สุด กรณีเดินทางเป็นกลุ่มโดยยานพาหนะส่วนตัว  เมื่อ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะเบิกจ่ายเงินค่ายานพาหนะส่วนตัวแล้ว บุคคลอ่ืนที่ร่วมเดินทางไปด้วยจะเบิกค่า
พาหนะอีกไม่ได้ 
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ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย หลักฐาน/ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม 
 นาม ผู้เข้าอบรม 
 ที่อยู่  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ค่าปะยางรถยนต ์
 

ใบเสร็จรับเงินค่าปะยางรถยนต ์
 นาม  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

กรณีมเีหตุฉุกเฉินที่ต้อง ซ่อมแซม
รถยนต์และรถยนต์ ไมส่ามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วิ่งไมไ่ด้) 
 

สามารถด าเนินการซ่อมรถก่อนได้และให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานกลับมาท าบันทึกข้อความ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามระเบยีบพัสดุตอ่ไป ดังนี ้
1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการ ผ่านผู้บังคับบัญชาแจ้งเหตุฉกุเฉินท่ีต้องซ่อมแซม

รถยนต์เร่งด่วน และขออนุมตัิค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระไป 
2. ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบยีบพัสดุ พร้อมแนบต้นเรื่องข้อ 1 

 
 
ปัญหาที่พบในการเขียนรายงานการเดินทาง 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1. ผู้ขอเบิกกรอกท่ีอยู่/ที่พัก       

ตามภมูิล าเนา มิใช่ที่อยู่/ที่พัก 
ปัจจุบัน 

ในการกรอกข้อมูลในรายงานการเดินทาง  ผู้ขอ
เบิกต้องกรอกท่ีอยู่/ ที่พัก ปัจจุบัน มิใช่ที่อยู่/ที่พัก 
ตามภมูิล าเนา ตามตัวอย่างการกรอกรายงานการ
เดินทางพร้อมค าอธิบายการกรอกรายงานการ
เดินทาง ในเอกสารแนบท้าย 

เช่น นาย ก มีที่อยู่/ที่พักปัจจุบันใน     
จ. กรุงเทพฯ แต่ใช้ที่อยู่ตามภมูิล าเนา 
(ตามบัตรประจ าตัวประชาชน)          
จ. สิงห์บุรี ในการขอเบิกค่าพาหนะ 

2. ผู้จ่ายเงินเป็นผู้แกไ้ขจ านวนเงิน 
โดยการขีดฆ่า 

หากผู้ขอเบิกประสงค์จะแก้ไขจ านวนเงิน ให้ขีดฆ่า 
และลงลายมือช่ือก ากับด้วยตนเอง “ห้ามมิให้ผู้
จ่ายเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับ 

 

3. ผู้ขอเบิกที่ประสงค์เบิกค่าชดเชย
การใช้ยานพาหนะมไิดร้ะบุ
หมายเลขทะเบียนรถ 

กรณผีู้ขอเบิกที่ประสงค์เบิกค่าชดเชยการใช้
ยานพาหนะ ใหห้มายเลขทะเบียนรถไว้ในรายงาน
การเดินทางด้วย 

 

 
 
  

18



ในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน FN 104  ผู้เขียนรายงานจะต้องระบุการออก
เดินทางจากท่ีไหน  วัน เดือน ปี  เวลาการออกเดินทางไป และ  วัน เดือน ปี  เวลา ที่เดินทางกลับมาถึง รวมเวลาการ 
ไปปฏิบัติงานที่นับได ้โดยระบุเป็นวันและชั่วโมง 

บ้านพักเลขที่.........ตรอก/ซอย..........ถนน.....ต าบล/แขวง...........อ าเภอ/เขต............จังหวัด..…....ออกเดินทางวนัที่.........เวลา......... 

ไปปฏบิัติงานที่......................อ าเภอ/เขต…………จังหวัด………………..ระหว่างวันที่...........กลับถึงบ้านพักวันที่........เวลา.....................

รวมเวลาปฏิบัตงิานครั้งนี้รวม…….....วัน.........ชั่วโมง 

ตัวอย่างการนับเวลาในการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 

ตัวอย่าง กรณีไป 1 วัน 

ตัวอย่าง กรณีไปมากกว่า 1 วัน 

ออกจากบ้านพัก วันท่ี…..25....เดือน…...มีนาคม.....พ.ศ…..2564…..เวลา.....06.00.....น. 

กลับถึงบ้านพัก   วันท่ี…..27....เดือน…...มีนาคม.....พ.ศ…..2564…..เวลา.. .18.30…..น. 

รวมเวลาปฏิบตัิงานครั้งน้ีรวม……2…….วัน……12.30 . ช่ัวโมง 

เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน 
ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนการอบรมต่าง ๆ แล้วแต่กรณีของการเดินทางนั้น ผู้เขียนรายงานจะต้องตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนดังนี้ 

ออกจากบ้านพัก  วันท่ี....25....เดือน....มีนาคม....พ.ศ.....2564....เวลา....06.00....น.. 
กลับถึงบ้านพัก    วันท่ี....25....เดือน....มีนาคม....พ.ศ.....2564....เวลา....18.30....น. 
รวมเวลาปฏิบตัิงานครั้งน้ี รวม...........-.............วัน........12.30............ช่ัวโมง 
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5.1  ส่วนประกอบใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดที่ครบถ้วน จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด (ต้นฉบับ) 
2. ชื่อที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ของร้านค้า บริษัท โรงแรม ผู้รับเงิน 
3. เล่มที่ เลขท่ี ของใบเสร็จรับเงิน 
4. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
5. ชื่อที่อยู่ผู้จ่ายเงิน โดยมีข้อสังเกต ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

      ค่าท่ีพัก   - ให้ใช้ชื่อ-สกุล ตามด้วยที่อยู่หน่วยงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน  
      ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  - ให้ใช้ชื่อที่อยู่หน่วยงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน  

ต้อง ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
เท่านั้น 

6. ระบุรายการค่าใช้จ่าย 
7. จ านวนเงินต่อหน่วย และจ านวนเงินรวม  
8. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

หมายเหตุ : กรณีร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ หรือออกเป็นบิลเงินสดที่ไม่สามารถแสดง
ชื่อร้านค้า หรือมีรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น ให้ผู้จ่ายเงินจัดท าใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) แนบด้วย 

 
5.2   การใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงแบบใช้กระดาษแฟกซ์ 

ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่เป็นแบบกระดาษแฟกซ์ ให้ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษ A4 ก่อน แล้วแนบ
ใบเสร็จฉบับจริงไว้บนกระดาษ A4 นั้น โดยไม่ให้ทับกัน ส่งมาพร้อมกับรายงานการเดินทาง  ทั้งนี้ เนื่องจากกระดาษ
แฟกซ์จะลบเลือนในภายหลังท าให้มองไม่เห็นตัวหนังสือ 
 

5.3  การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน 
ส่วนใหญ่ผู้เขียนรายงานจะดูเพียงตัวเลขที่ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ซ่ึงบางแห่งจะมีส่วนลดค่า

ผ่านทาง จึงท าให้ผู้เขียนรายงานมักจะน ามาเบิกผิด ตัวอย่างดังนี้ 
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1. เอกสารแนบ 1_FN104-1 templete
2. เอกสารแนบ 2_FN104 ตัวอย่าง บุคคลภายนอกเดินทางมาเข้าร่วมอบรม
3. เอกสารแนบ 3_FN104 ตัวอย่าง บุคลากรหน่วยงานเดินทางไปปฎิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติงาน 
ก่อนด าเนินการ ก่อนด าเนินการ 

ต้นเรื่องที่ไดร้ับอนุมัตหิลักการจัดฝึกอบรม การประชุม หรือการจดังาน หนังสือท่ีได้รบัอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงาน 
สัญญาเงินยืม หนังสือเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุม หรือการจดังาน (ถ้ามี) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การประชุม หรือการจัดงาน สัญญาเงินยืม 
ตารางการอบรม/ก าหนดการประชุม หรือการจัดงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
หนังสือหรือส าเนาเชิญวิทยากร 

หลังด าเนินการ หลังด าเนินการ 
ใบลงลายมือช่ือผูเ้ข้ารับการอบรม การประชุม หรือการจดังาน 
ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
รายการงานการเดินทาง (FN 104) รายการงานการเดินทาง (FN 104) 
หลักฐานการเบิกจ่ายคา่บัตรโดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี) หลักฐานการเบิกจ่ายคา่บัตรโดยสารเครื่องบิน 

- กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน / ใบรับเงิน
ที่แสดงรายละเอยีดการเดินทาง

- กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน / ใบรับเงิน
ที่แสดงรายละเอยีดการเดินทาง

- กรณีซื้อ E-Ticket หรือ ตั๋วทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ใบ
รับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)

- กรณีซื้อ E-Ticket หรือ ตั๋วทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ใบ
รับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)

ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก (กรณเีบิกแบบจ่ายจริง) 
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- กรณไีม่สามารถเรียกใบเสรจ็รับเงนิได้ ให้ใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก. 111)

กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ถ้าม)ี กรณีจัดจ้างเหมารถยนต ์
การขออนุมัติหลักการซื้อ/จ้าง/เชา่ การขออนุมัติหลักการจ้าง/เช่า 
การขออนุมัติจัดท าขอบเขตงาน/รายละเอียดคณุลักษณะ การขออนุมัติจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) 
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (กรณซีื้อ/จา้ง พัสดุ) รายงานขอจ้าง/เช่า 
ใบตรวจรับพสัด ุ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 

ใบเสร็จคา่ผ่านทางด่วน 
ใบตรวจรับพสัด ุ
ใบส าคัญรับเงินระบหุมายเลขทะเบียนรถ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน 
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เอกสารแนบ 1 
 
 

แบบฟอร์มพร้อมค าอธิบายรายการ 
 

รายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน (ในประเทศ) 
 

(FN 104) 
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            รายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ) 
             (1) เขียนที่....................................................................…........… 
             (2) วันที่................เดือน.................……..............พ.ศ.................. 

เรื่อง       รายงานการเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ข้าพเจ้า.................(3)...............................ต าแหน่ง.........(4).................ระดับ.......(5).......สังกัด.....…(6).................... 
 บ้านพักเลขที่......(7)..........ตรอก/ซอย..............................ถนน.............…....…....……ต าบล/แขวง............…............................…. 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..……......................….ออกเดินทางวนัที่........(8)........………….เวลา........(9).............. 
ไปปฏบิัติงานที่...........(10).............................อ าเภอ/เขต……(11)……………จังหวัด……(12)…………..ระหว่างวันที่.......(13).....… 
กลับถึงบา้นพักวนัที่...........(14)......…………….เวลา........(15)........รวมเวลาปฏิบัติงานคร้ังนี้รวม……(16).....วัน.....(17)....ชั่วโมง                      
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางดังต่อไปนี้ 

  ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน......(18).....วัน  วันละ........(19)..............บาท  รวม.............(20)............บาท 
  ค่าที่พัก 

              (โปรดระบุ)  จ านวน......(23).....วัน  วันละ.........(24)..............บาท       รวม..............(25)............บาท     
 

 ค่าพาหนะ          จากบ้านพักถึง....………....(26)......................................เวลา……(27)……จ านวน...........(28)............บาท 
       (ไป - กลบั)        จาก....……….........................ถึง.............................…....เวลา…………....…จ านวน........................……บาท 
        จาก....………..........................ถึง.............................…...เวลา…………....…จ านวน........................……บาท 
                  จาก.................................……ถึงสถานที่ปฏบิัติงาน     เวลา………….......จ านวน............…….....…....บาท 
       (เที่ยวกลับออกจากสถานีรถ…………(29)….…....วันที่……(30)…....เวลา…..(31)……..……)   รวม...............(32)...........บาท 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ................................(33)......................................................………....       จ านวน….........(34).........…บาท 
 ............................................................................................…..……….       จ านวน..............................บาท 
 ...............................................................................................………...       จ านวน…...........................บาท 
                                                                                        รวม................(35)...........บาท 

รวมรายการที่ขอเบิก  +++              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น........................(36).......….บาท 
จ านวนเงิน (ตวัอักษร)............................(37).......................................................................................................................บาท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องตามข้อบังคับ พร้อมกับได้แนบ
หลักฐานการจ่ายมาด้วย จ านวน..........(38)..........ฉบับ  

           ลงชื่อ.........................(39)...........................ผู้เบิก 
                         (...........................(40)..............................) 

  

                             ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน........(41)…..........บาท (...............................(42)….................….……….)           
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

 

ลงชื่อ........................(43)................................ผู้รับเงิน              ลงชื่อ..........................(46).........................ผู้จ่ายเงิน 
            (.........................(44)...................................)                  (....................…….(47)..............................) 

วันที่...(45)..........เดือน..........................พ.ศ..................             วันที่.....(48)........เดือน..............................พ.ศ........... 
 

 พัก  หรือ  ไม่พัก  (21) 
 เหมาจ่าย   
 จ่ายจริง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ขอให้แนบรายการเดินทางโดยละเอยีดประกอบด้วย 
 

(22) 

            FN 104                           
FN 110 

เอกสารแนบ 1 
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ค าอธิบายการกรอกรายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ) FN 104 
(1) สถานที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง

(2) วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง

(3) ชื่อ ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(4) ต าแหน่ง ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(5) ระดับ ระดับต าแหน่งของผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(6) สังกัด หน่วยงานของผู้ขอเบิก/ขึ้นกับหน่วยงานในก ากับ

(7) ที่อยู่ ของผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ใช้สถานที่อยู่/ที่พักปัจจุบัน มิใช่สถานที่อยู่/ที่พัก ตามภูมิล าเนา)

(8) วัน เดือน ปี ที่ออกเดินทางไปปฏิบัติงาน

(9) เวลา ที่ออกเดินทางไปปฏิบัติงาน

(10) สถานที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน

(11) อ าเภอ/เขต ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน

(12) จังหวัด ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน

(13) วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงาน

(14) วัน เดือน ปี ที่กลับถึงสถานที่อยู่/ที่พัก หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

(15) เวลา ที่กลับถึงสถานท่ีอยู่/ที่พัก หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

(16) รวมจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน (นับตั้งแต่ออกเดินทาง (8), (9) จนถึงกลับถึงสถานที่อยู่/ที่พัก (14), (15)

(17) รวมจ านวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงาน (กรณีไม่ถึง 24 ชั่วโมง)

(18) จ านวนวันที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง

(19) อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน

(20) รวมจ านวนเงินที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง

(21) ระบุการพักค้าง

(22) ระบุประเภทการขอเบิกค่าเช่าที่พัก

(23) จ านวนวันที่มีสิทธิขอเบิกค่าเช่าที่พัก

(24) อัตราค่าเช่าที่พักต่อวัน

(25) รวมจ านวนเงินที่ขอเบิกค่าที่พัก

(26) ระบุการเดินทางออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก โดยละเอียด

(27) ระบุเวลา ตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก โดยละเอียด

(28) ระบุจ านวนเงิน ตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก โดยละเอียด

(29) ระบุสถานีรถขนส่ง/รถไฟ ที่เดินทางกลับ (ถ้ามี)

(30) ระบุวันที่ออกเดินทางกลับที่อยู่/ที่พัก

(31) ระบุเวลาที่ออกเดินทางกลับที่อยู่/ที่พัก

(32) รวมจ านวนเงินที่ขอเบิกค่าพาหนะ
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(33) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น

- ค่าผ่านทางพิเศษ

- ค่าชดเชยน้ ามัน ระบุระยะเวลาการเดินทาง (กิโลเมตร) x อัตราเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว

กม. ละ 5 บาท เป็นต้น

(34) จ านวนเงินที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(35) รวมจ านวนเงินที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(36) รวมจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(37) รวมจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นตัวอักษร

(38) จ านวนเอกสารหลักฐานการจ่าย เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย

(39) ลงลายมือชื่อ ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(40) ลายมือชื่อ ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตัวบรรจง)

(41) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจริง

(42) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจริง เป็นตัวอักษร

(43) ลงลายมือชื่อ ผู้รับเงิน (ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

(44) ลายมือชื่อ ผู้รับเงิน (ผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) เป็นตัวอักษร

(45) วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน

(46) ลงลายมือชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(47) ลายมือชื่อ ผู้จ่ายเงิน เป็นตัวอักษร

(48) วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน

25



เอกสารแนบ 2 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ที่ สสวท. เป็นผู้จัด 

กรณี สสวท. จัดอบรม วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยจัดอาหาร ดังนี้ 
- มื้อเช้า 3 มื้อ  (รวมอยู่ในค่าท่ีพัก)
- มือ้กลางวัน 3 มื้อ
- มื้อเย็น 2 มื้อ
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รายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ) 
เขียนที่.............สสวท..............................................…........… 
วันที่.......17.........เดือน.........มีนาคม............พ.ศ.....2564.... 

เรื่อง       รายงานการเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

เรียน      ผู้อ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ข้าพเจ้า....นายมีนา  นักเดินทาง.......ต าแหน่ง......ครู ค.ศ.3.......ระดับ....ช านาญ......สังกัด.......โรงเรียนหาดใหญ่..... 
บ้านพักเลขที่.......1.......ตรอก/ซอย......หาดใหญ่.......ถนน.......หาดใหญ่...…………..ต าบล/แขวง........หาดใหญ่.…...................…. 
อ าเภอ/เขต..........หาดใหญ่..................จังหวัด..……สงขลา........….ออกเดินทางวนัที่......13 มี.ค. 64….เวลา........17.00 น.......... 
ไปปฏบิัติงานที่....โรงแรมแอมบาสซาเดอร์.....อ าเภอ/เขต...…คลองเตย…จังหวัด…กรุงเทพฯ...ระหว่างวันที่....15-17 มี.ค. 64... 
กลับถึงบา้นพักวนัที่........18 มี.ค. 64………เวลา......15.00 น.….รวมเวลาปฏิบัติงานคร้ังนี้รวม……4......วัน........22..........ชั่วโมง    
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางดังต่อไปนี้ 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน.......2 1/3..........วัน  วันละ.........400............บาท       รวม...........................933...บาท 
 ค่าที่พัก

(โปรดระบุ) จ านวน..........................วัน  วันละ.............................บาท       รวม...............................-...บาท 

 ค่าพาหนะ   จากบ้านพักถึง........สถานีขนส่งหาดใหญ.่.……...เวลา…18.00 น........จ านวน.....50x2 =   100…..บาท 
(ไป - กลบั)  จาก.....ขนส่งหาดใหญ่.....ถึง..ขนส่งหมอชิต.......เวลา.…10.00 น…....จ านวน...750x2 = 1,500….บาท 

จาก....ขนส่งหมอชิต…..ถึง...รร.แอมบาสซาเดอร์..เวลา.12.00 น…….จ านวน…400x2 =   800….บาท 
จาก...............................……ถึงสถานทีป่ฏิบัติงาน  เวลา…………….....จ านวน............………....…......บาท 

      (เที่ยวกลับออกจากสถานีรถ……………………… วันที่……….…….เวลา ……………)   รวม.......................2,400…บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ......................................................................................……….....…...….....จ านวน….......................-……บาท 

 ............................................................................................…..….………...จ านวน...............................…บาท 
 ...............................................................................................……….........จ านวน…...............................บาท 

 รวม........................................-….บาท 
รวมรายการที่ขอเบิก  +++    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....................................3,333…บาท 
จ านวนเงิน (ตวัอักษร)..........(สามพันสามร้อยสามสบิสามบาทถว้น)....................................................................................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องตามข้อบังคับ พร้อมกับได้แนบ
หลักฐานการจ่ายมาด้วย จ านวน.....1.......ฉบับ 

           ลงชื่อ................มีนา  นักเดินทาง.................ผู้เบิก 
  (...............นายมีนา  นักเดินทาง...................) 

ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่าย  จ านวน ......3,333........….....บาท (.......สามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน.....)          
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ.........มีนา  นักเดินทาง..................ผู้รับเงิน            ลงชื่อ..........ระเบียบ  แม่นการเบิก........ผู้จ่ายเงิน 
     (...นายมีนา นักเดินทาง...............)          (...........นางระเบียบ แม่นการเบิก.............) 
วันที่....17......เดือน.....มีนาคม........พ.ศ....2564..........            วันที่.....17......เดือน......มีนาคม........พ.ศ....2564..... 

 พัก  หรือ  ไม่พัก 
 เหมาจ่าย 
 จ่ายจริง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ขอให้แนบรายการเดินทางโดยละเอยีดประกอบด้วย 

 FN 104  
FN 110

เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทางของพนักงานท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน 

กรณี พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงาน วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ ม.สงขลานครินทร์ โดยผู้จัด 
มิได้มีการจัดอาหารให้ 
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           รายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ) 
        เขียนที่.............สสวท..............................................…........… 
        วันที่.......18.........เดือน.........มีนาคม............พ.ศ.....2564.... 

เรื่อง       รายงานการเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ข้าพเจ้า....นายมีนา  นักเดินทาง.......ต าแหน่ง......เจ้าหน้าที่.......ระดับ....อาวุโส......สังกัด.......-................................. 
 บ้านพักเลขที่.......1.......ตรอก/ซอย......ทองหล่อ.......ถนน.......สุขุมวิท...…………..ต าบล/แขวง...........คลองตัน.…...................…. 

อ าเภอ/เขต.........คลองเตย..................จังหวัด..……กรุงเทพฯ.......ออกเดินทางวนัที่......15 มี.ค. 64….เวลา........04.00 น.......... 
ไปปฏบิัติงานที่....ม.สงขลานครินทร์.....อ าเภอ/เขต...…หาดใหญ่….จังหวัด..…สงขลา.....ระหว่างวันที่.......15-17 มี.ค. 64.......... 
กลับถึงบา้นพักวนัที่........17 มี.ค. 64………เวลา......22.00 น.….รวมเวลาปฏิบัติงานคร้ังนี้รวม……2......วัน........18..........ชั่วโมง     
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางดังต่อไปนี้ 

  ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน.......3......วัน  วันละ.........400............บาท รวม..................................1,200...บาท 
  ค่าที่พัก 
              (โปรดระบุ)  จ านวน........2…...วัน   วันละ...1,200...........บาท     รวม..................................2,400...บาท 
 

 ค่าพาหนะ          จากบ้านพักถึง........สนามบินดอนเมือง....……...เวลา…05.00 น........จ านวน.....400x2 =…..800..….บาท 
       (ไป - กลบั)        จาก...สนามบนิดอนเมือง...ถึง..สนามบนิหาดใหญ่..เวลา..08.30 น…จ านวน..1,796x2.=..3,592…..บาท 
                                       จาก..สนามบินหาดใหญ่....ถึง..ม.สงขลานครินทร์...เวลา..09.00 น…จ านวน..…200x2 =…..400.....บาท 
                   จาก...............................……ถึงสถานทีป่ฏิบัติงาน  เวลา……………....จ านวน............…………....….....บาท 
       (เที่ยวกลับออกจากสถานีรถ……………………… วันที่……….…….เวลา ……………)   รวม.................................4,792....บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ......................................................................................……….....…...…...จ านวน…..........................-.….บาท 
 ............................................................................................…..….……….จ านวน...............................…..บาท 
 ...............................................................................................……….......จ านวน….................................บาท 
                                                                              รวม.......................................…-..บาท 

รวมรายการที่ขอเบิก  +++        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....................................8,392…บาท 
จ านวนเงิน (ตวัอักษร)..........(แปดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)........................................................................................บาท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องตามข้อบังคับ พร้อมกับได้แนบ
หลักฐานการจ่ายมาด้วย จ านวน.....1.......ฉบับ  

           ลงชื่อ................มีนา  นักเดินทาง.................ผู้เบิก 
                         (...............นายมีนา  นักเดินทาง...................) 

  

                             ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่าย  จ านวน ......8,392........….....บาท (.......แปดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน.....)           
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

 

ลงชื่อ.........มีนา  นักเดินทาง..................ผู้รับเงิน              ลงชื่อ..........ระเบียบ  แม่นการเบิก........ผู้จ่ายเงิน 
            (.........นายมีนา  นักเดินทาง...............)                           (...........นางระเบียบ  แม่นการเบิก.............) 

วันที่....18......เดือน.....มีนาคม........พ.ศ....2564..........             วันที่.....18......เดือน......มีนาคม........พ.ศ....2564..... 

 พัก  หรือ  ไม่พัก 
 เหมาจ่าย 
 จ่ายจริง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ขอให้แนบรายการเดินทางโดยละเอยีดประกอบด้วย 

            FN 104                           
FN 110 

เอกสารแนบ 3 
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การประชาสัมพันธ ์
ผ่านอีเมล และ Line Application 
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กิจกรรมให้ความรู้ 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านโปรแกรม ZOOM  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 121 คน 

หัวข้อย่อย : แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุสิ้นเปลอืงของ สสวท. 
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ศึกษาดูงาน “คอร์รัปชัน เร่ิมที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา” รุ่นที่ 4 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
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การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระราม 9”  
วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธาน ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แบบฟอรมรายละเอียดโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม สงเสริมคุณภาพชีวิต และจิตอาสา

2. หลักการและเหตุผล

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองและเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ตลอดจนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากร สสวท. 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สสวท. จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม

สงเสริมคุณภาพชีวิต และจิตอาสา  โดยสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  เปดโอกาสใหพนักงานไดฝกสติ สมาธิในการปฏิบัติงาน  การเรียนรูและการรูจักควบคุมอารมณ  

ตลอดจนการใหความสําคัญในดานคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะ

พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมของพนักงาน ควบคูไปกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจิตอาสา 

3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองและเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

3.2 เพ่ือใหพนักงานมีโอกาสการฝกปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม มีสติ สมาธิในการ 

         ทํางาน รูจักเรียนรูและควบคุมอารมณของตนไดดีข้ึน 

3.3 เพ่ือสรางความตระหนักใหพนักงานเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

3.4 เพ่ือสงเสริมการสรางจิตอาสาเพ่ือสังคม 

4. เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ   พนักงาน สสวท.ไดรับการสงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองและ

เทิดทูนไวซ่ึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการ  จัดกิจกรรม จํานวน 4 กิจกรรม

6. วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกิจกรรมประกอบดวย

6.1 กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม     

6.2 อบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม  

6.3 การอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรม กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 

6.4 กิจกรรมเขาวัดวันเกิด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป) /สถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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8. งบประมาณ 577,900 บาท  ดังนี้  

    8.1  กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม     

    8.1.1 รายละเอียดคาใชจายกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมกับโรงเรียน 

 คาใชจายบุคลากรท่ีเดินทางลวงหนา    = 27,700    บาท 

คาใชสอย 

(1) คาเบี้ยเลี้ยง 1 คน x 500 บาท x 2 วัน    =   1,000  บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน x 400 บาท x 2 วัน    =   4,000  บาท 

(2) คาพาหนะ 6 คน x 500 บาท      =   3,000  บาท 

(3) คาท่ีพัก 4 หอง  x 1,200 บาท x 1 คืน    =   4,800  บาท 

(4) คาจางเหมาอ่ืน (TOR) 1 คน     =     900  บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง (400 บาท) 

- คาพาหนะ (500 บาท) 

 (5) คาเชารถตู 1 คัน x 1,800 บาท x 5 วัน    =   9,000  บาท 

 (6) คาน้ํามัน , คาทางดวน      =   5,000  บาท 

 คาใชจายคณะทํางานจัดกิจกรรม  วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2563  =      236,700  บาท 

คาใชสอย 

 (7) คาอาหารเชา 26 คน x 100 บาท     =  2,600  บาท

  (8) คาอาหารกลางวัน  (40 คน x 350 บาท x 3 วัน)   = 42,000  บาท 

 (9) คาอาหารเย็น ( 40 คน x 350 บาท x 2 วัน)   = 28,000  บาท 

 (10) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 100 บาท x 6 ม้ือ) = 24,000  บาท 

 (11) คาพาหนะ (26 คน x 500 บาท)              = 13,000  บาท 

 (12) คาท่ีพัก (1,000 บาท x 18 หอง x 2 คืน )    = 36,000  บาท       

 (13) คาเชารถตู 1,800 บาท x 3 วัน x 3 คัน   = 16,200  บาท       

 (14) คาน้ํามันเชื้อเพลิง         = 12,000  บาท 

 (15) คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาทางดวน     =     900  บาท 

 (16) คาเชารถบรรทุกของ 6 ลอ     = 10,000  บาท     

 (17) คาจางออกแบบและทํากราฟฟค    = 10,000   บาท 

 (18) คาจางทําเสื้อจัดกิจกรรมจิตอาสา  40 ตัว   = 12,000  บาท 

 คาวัสดุ 

  (19) คาวัสดุสําหรับจัดกิจกรรม ฐานกิจกรรม      = 30,000   บาท 

        รวม =        264,400 บาท 

                                     (สองแสนหกหม่ืนส่ีพันส่ีรอยบาทถวน) 

           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8.1.2 รายละเอียดคาใชจายกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมกับหนวยงาน 

1. คาอาหารเชา 50 คน x 100 บาท =  5,000 บาท 

2. คาท่ีพัก 50 คน x 700 บาท = 35,000 บาท 

3. คาพาหนะ 50 คน x 400 บาท = 20,000 บาท 

4. คาอาหารกลางวัน 50 คน x 250 บาท x 2 ม้ือ = 25,000 บาท 

5. คาอาหารเย็น 50 คน x 300 บาท x 1 ม้ือ = 15,000 บาท 

6. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน x 100 บาท x  4 ม้ือ = 20,000 บาท 

7. คาเชารถบัส 1 คัน = 22,000 บาท 

8. คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน =  4,000 บาท 

9. คาเชารถในพ้ืนท่ีเพ่ือเขาไปทํากิจกรรม 1,000 บาท  x 5 คัน =  5,000 บาท 

10. คาวัสดุในการทํากิจกรรม = 20,000 บาท 

11. คาจางทําปายไวนิ้ล =  3,000 บาท 

12. คาน้ํามัน,คาทางดวน =  4,000 บาท 

13. คาตอบแทนบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงาน 1,000 บาท x 5 คน =  5,000 บาท 

รวม =      183,000 บาท 

  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถวน) 

8.2 หลักสูตรปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม 

1. คาพาหนะ  (500 บาท x 20 คน) 10,000 บาท 

2. คาลงทะเบียน (4,500 บาท x 20 คน)  90,000 บาท 

รวม    100,000 บาท 

8.3 หลักสูตรปฏบิัติธรรม กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 

ปจจัยถวายพระ  (1 องค x 2,000 บาท x 14 ครั้ง) รวม 28,000  บาท 

8.4 กิจกรรมเขาวัดวันเกิด       รวม   2,500 บาท 

คาเรือขามฟาก คนละ 7 บาท (ไป-กลับ) พนักงาน ประมาณ 330 คน 
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9. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 

 ความเสี่ยง :  พนักงานติดภารกิจไมสามารถเขารวมการจัดกิจกรรมได 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. แจงขอมูลกิจกรรมใหพนักงานรับทราบลวงหนา  

            2. ตรวจสอบวันเวลาท่ีบุคลากรสวนใหญในองคกรไมติดภารกิจสําคัญ เพ่ือ 

                                            กําหนดจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

 ความเสี่ยง :  การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2019 (COVID-19) 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

       ของพนักงานเปนหลัก 

10. หนวยงานรับผิดชอบ  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  พนักงานมีจิตสํานึกท่ีถูกตองและเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

 11.2  พนักงาน มีสติ สมาธิในการทํางาน รูจักเรียนรูและควบคุมอารมณของตนไดดีข้ึน 

 11.3  พนักงานมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

 11.4  พนักงานมีจิตอาสาเพ่ือสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสาน      ชื่อ - สกุล ...........นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล........ 

                   ตําแหนง .....ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร............... 

                   โทรศัพท ......02-3924021 ตอ 1218...... โทรสาร ......02-3817944..... 

                   โทรศัพทเคลื่อนท่ี .......081-8375295.... E-Mail : .………jirai@ipst.ac.th                     
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คำสั่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท่ี ๑๐๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการจัดกิจกรรม

จิตอาสาชวยเหลือสังคม เพื ่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที ่ขาดแคลนและมีความตองการ 

หองเพื่อการเรียนรูอันเปนการสงเสริมความรูเพิ่มเติมใหกับเด็กนักเรียน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงแตงตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม 

จิตอาสาชวยเหลือสังคม ประกอบดวย 

    ๑)   นายสกรณ  ชุณหะโสภณ  ท่ีปรึกษา 

๒)   นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล หัวหนาคณะทำงาน 

๓)   นายวินัย  เลิศเกษมสันต คณะทำงาน 

๔)   นางพัชรินทร  อารมณสาวะ  คณะทำงาน 

๕)   นายสุรกฤษฏิ์  ทวีพัฒนปรีชา  คณะทำงาน 

๖)   นายมณเฑียร  กำบัง  คณะทำงาน 

๗)   นางสาววันวิสาข  พลายสุขแสง  คณะทำงาน 

๘)   นายสุริยา  พรหมจิตร  คณะทำงาน 

๙)   นายศราวุฒิ  รัตนประยูร    คณะทำงาน 

๑๐) นางจันทนา  ชื่นรุง  คณะทำงาน 

๑๑) นางสาววรนารถ   อยูสุข  คณะทำงาน 

๑๒) นางสาวอุษณีย  วงศอามาตย  คณะทำงาน 

๑๓) นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ  คณะทำงาน 

๑๔) นางชลธชา  นอยสุวรรณ  คณะทำงาน 

๑๕) นายจิโรภาส  โชติฉัตรชัย  คณะทำงาน 

๑๖) นางสาวสุพัตรา  ทองคำ คณะทำงาน 

๑๗) นางสาวศิริพร  เหลาวาณิชย  คณะทำงาน 

๑๘) นางสาวทรรศดา  คงศักดิ์  คณะทำงาน 

๑๙) นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ  คณะทำงาน 

๒๐) นายชวัตร  แสงเพชรออน  คณะทำงาน 

๒๑) นายอวยชัย  นีละกาญจน  คณะทำงาน 

๒๒) นางสาวเสาวนีย  ศิริ  คณะทำงาน 

     ๒๓) นางสาวกฤษชนก... 
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๒๓) นางสาวกฤษชนก  อูวิเชียร    คณะทำงาน 

  ๒๔) นายเทอด  พิธิยานุวัฒน      คณะทำงาน 

๒๕) นายอรรถพล  พวงขาว    คณะทำงาน 

๒๖) นางสาวทิฆัมพร  คลายจินดา    คณะทำงาน 

๒๗) นางสาวรัตนาพร  วานิชโช    คณะทำงาน 

๒๘) นางสาวสุนิสา  สุขวุฒิ     คณะทำงาน 

๒๙) นางสาวมาลาทิพย  แจงไพร    คณะทำงาน 

๓๐) นายอริยวรรธน  มลัยเถาว    คณะทำงาน 

๓๑) นางฐิตาภา  ขำเลิศ     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓๒) นายพัทนดนัย  จินตนครชัยศรี     คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

๓๓) นางสาวอัญทิวา  ไสตะภาพ    คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีและอำนาจ  ใหคณะทำงานฯ มีหนาท่ีและอำนาจดังนี้ 

 ๑.  พิจารณาวางแผนกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือสังคมในปงบประมาณ 

      พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔     

  ๒.  จัดใหมีการประชุมคณะทำงานเพ่ือการติดตามงานใหเปนไปตามแผนงาน 

  ๓.  จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู และเตรียมสื่อสำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือ 

       สังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

        ๔.  ติดตามผลในการนำสื่อไปจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู  

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                 สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                 (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจำนงค)                    

                                                  ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

- ๒ - 
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แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    

 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
สถานที่ตั้ง 924 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ชื่อผู้ประสานงาน ....นางสาวจิรวดี  อิ่มสกุล................................... โทร .....0 2392 4021 ต่อ 1218................. 
e-mail : ..............…jirai@ipst.ac.th……………………….....................……………………………………………………………. 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .............4............. กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2564 รวม ................................... 577,900......... บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ..........577,900......... บาท 

• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน ................................................... บาท 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพบุคลากร
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
    1.1 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ
องค์กรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามระบบสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
1.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคม 
     1.1. กิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคมกับ

โรงเรียน 

150 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

264,400 บาท คณะทำงานจิต
อาสาและฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1.2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมกับหน่วยงาน  

70 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

183,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ
ร่วมกับฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ 

✓

2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม

พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน         

20 คน 

พนักงานเรียนรู้
หลักการทรงงาน 
พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรและตระหนัก 
เทิดทูน คงไว้ซึ่ง 
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

100,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

3. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต
ชีวิตครองธรรม

44 คน บุคลากรได้รับการฝึก
สมาธิ ฝึกสติ และ
พัฒนาจิตใจ 

28,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓ ✓

4. กิจกรรมเข้าวัดวันเกิด 33 คน บุคลากรได้มีโอกาส
ปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มามกะที่ดี และ
ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม 

2,500 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

ต.ค.63 
16 คน 
พ.ย.63 
17 คน 

✓ ✓
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หมายเหตุ :   ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
      ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คอื คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคณุธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ........97............. คน 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม .........3............. แห่ง 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .........2............. แห่ง 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ..........220............ คน
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การกำกับติดตาม 
สสวท. มีระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS-PLUS) ซึ ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื ่อรองรับ

เทคโนโลยี Smart Office ประกอบด้วย ระบบคลังพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบการเงิน 
และระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล โดยมีกระบวนการทำงานที่ทันสมัย เช่น การส่ง E-mail ในการ
แจ้งเตือนแต่ละข้ันตอนตามฟังก์ชันงาน การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน 
และการอนุมัติงานตาม Work Flow ที่เป็นลำดับขั้นตอนตามตำแหน่งงานและตามกรอบวงเงินที่มีอำนาจ ซึ่ง
ทุกระบบงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น ทั้งยังสนับสนุน
การทำงานบนอุปกรณ์โมบายได้เป็นอย่างดีท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 

สำหรับระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล เป็นระบบที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ามาบันทึกผลการปฏบิัติงาน
ตามกิจกรรมทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผลงานเด่น/แนวคิดใหม่ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของ
โครงการย่อยตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สสวท.  
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และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI Version Enterprise) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงผลการ
วิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับยุทธศาสตร์ โครงการหลัก 
โครงการ และหน่วยงานเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจของผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    

 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
สถานที่ตั้ง 924 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ชื่อผู้ประสานงาน ....นางสาวจิรวดี  อิ่มสกุล................................... โทร .....0 2392 4021 ต่อ 1218................. 
e-mail : ..............…jirai@ipst.ac.th……………………….....................……………………………………………………………. 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .............4............. กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2564 รวม ................................... 577,900......... บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ..........577,900......... บาท 

• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน ................................................... บาท 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพบุคลากร
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
    1.1 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ
องค์กรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามระบบสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
1.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคม 
     1.1. กิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคมกับ

โรงเรียน 

150 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

264,400 บาท คณะทำงานจิต
อาสาและฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓
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-2-

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1.2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมกับหน่วยงาน  

70 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

183,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ
ร่วมกับฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ 

✓

2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม

พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน         

20 คน 

พนักงานเรียนรู้
หลักการทรงงาน 
พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรและตระหนัก 
เทิดทูน คงไว้ซึ่ง 
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

100,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

3. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต
ชีวิตครองธรรม

44 คน บุคลากรได้รับการฝึก
สมาธิ ฝึกสติ และ
พัฒนาจิตใจ 

28,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓ ✓

4. กิจกรรมเข้าวัดวันเกิด 33 คน บุคลากรได้มีโอกาส
ปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มามกะที่ดี และ
ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม 

2,500 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

ต.ค.63 
16 คน 
พ.ย.63 
17 คน 

✓ ✓
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หมายเหตุ :   ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
      ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คอื คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคณุธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ........97............. คน 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม .........3............. แห่ง 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .........2............. แห่ง 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ..........220............ คน

58



กิจกรรม จิตอาสา 
สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปี 4 
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กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
“สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีท่ี 4” 

ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
และ โรงเรียนบ้านสี่แยก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 
-------------------------------------- 

ร่วมจัดกิจกรรมปรับปรุงและจัดทำห้องแห่งการเรียนรู้ให้มีสื่อ อุปกรณ์และหนังสือที่น่าสนใจ  

เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังจัดมุม
หนังสือของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี  เป็นการ
สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึง  
การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  
อย่างยิ่ง 

โดย นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมคณะวิทยากร พนักงาน 
เป็นตัวแทนมอบสื่อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ ห้องสมุด และสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ นางฉัตรมน  อินทศร  ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 จังหวัดระยอง และนางภัควดี พรมสอน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสี่แยก จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 
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แผนการดำเนินการงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “ธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม” 
มีการทบวนแผนฯ โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม จากเดิมจัดกิจกรรมในหองประชุม ปรับเปนแบบออนไลน

ครั้งที่ ๑   วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔    
ครั้งที่ ๒   วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๓   วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๔   วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๕   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑ ผ่านโปรแกรม Zoom 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน 
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ครั้งที่ ๒ ผ่านโปรแกรม Zoom 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๑ คน 
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กิจกรรมเข้าวัดวันเกิด 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  รวม ๒๘ คน 

๑.  เดือนตุลาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๑๓ คน 

๒. 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
๑ นางสาวอรพรรณ พิพิธภัณฑ์ ฝ่าย สควค. 
๒ นางสรัญรส คงแก้ว ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๓ นางชลธชา น้อยสุวรรณ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๔ นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๕ นางสาวธิดาวรรณ อุปพงศ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๖ นางสาวทรายทิพย์ อ้ึงสมรรถโกษา ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 
๗ นางรัชนีกร มณีโชติรัตน์ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
๘ นางสาวศิริพร เหล่าวานิชย์ ฝ่ายโลกศึกษาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๙ นางสาวปิยาภรณ์ ทองมาก สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 

๑๐ นางสาวศิริรัตน์ พริกสี สาขาเคมีและชีววิทยา 
๑๑ นางสาวรัชดากรณ์ สุนาวี สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 
๑๒ นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 
๑๓ นางสาวสิริมดี  นาคสังข์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
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๓.  
๔. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ คน 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 
๑ นางนิรมล สุวรรณละออง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
๒ นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
๓ นายศิลปเวท คนธิคามี ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
๔ นางบุษฎี พุกกะเวส ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๕ นางธนิดา โพธิ์มาก ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ 
๖ นายศราวุฒิ รัตนประยูร สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 
๗ นางสาวอุษณีย์ วงศ์อามาตย์ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 
๘ นางสาวขวัญชนก ศรัทธาสุข สาขาเคมีและชีววิทยา 
๙ นางสาวสุนัดดา โยมญาติ สาขาเคมีและชีววิทยา 

๑๐ นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย สาขาเทคโนโลยี 
๑๑ นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี 
๑๒ นายธนะรัชต์ คัณทักษ์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 
๑๓ นางสาวจำเริญตา ปริญญาธารมาศ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 
๑๔ นายสรจิตต์ อารีรัตน์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก 
๑๕ นางสาวสิริมดี  นาคสังข์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
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แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
สถานที่ตั้ง 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ชื่อผู้ประสานงาน ....นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล................................... โทร .....0 2392 4021 ต่อ 1218................. 
e-mail : ..............…jirai@ipst.ac.th……………………….....................……………………………………………………………. 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .............3............. โครงการ 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ 2563 รวม ................................... 904,135.32......... บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ........ 904,135.32.......... บาท 

• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการจำนวน ................................................... บาท 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563  

( ✓ )
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) ยุทธศาสตร์ ที ่5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพ ยกระดับคุณภาพ
บุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

 1.1 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
ระบบสมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
1.โครงการจิตอาสา

     1.1. กิจกรรมจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม สสวท. “สานฝัน 
ปันน้ำใจ จากพี่สู่นอ้ง ปีที่ 3” ณ  
รร.บ้านกรับใหญ่       
จ.กาญจนบุร ี

150 คน - สสวท. เป็นที่รู้จกั

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

282,122.62 
บาท 

คณะทำงานจิต
อาสาและฝา่ย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓
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-2- 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563  

( ✓ ) 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1.2 กิจกรรมช่วยเหลอื
สังคมจัดทำกล่องอะคริลิก
ป้องกันเช้ือฟุ้งกระจาย
ให้กับโรงพยาบาล 
      
 
       
 

ทำกล่องจำนวน 
80 กล่อง 

 

 

 

 

บุคลากรทาง
การแพทย์ได้มี
อุปกรณ์ หรือ

เครื่องมือในการ
ป้องกันเช้ือฟุ้ง

กระจายเมื่อมีการ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 
 

95,743.60 
บาท 

 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 
กับฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ 

 ✓ 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1.3 กิจกรรมจิตอาสา 
สสวท. บำเพ็ญประโยชน ์
ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563 

พนักงาน ผู้นำ
ท้องถิ่น ประชาชน 

250 คน 

-สสวท. เป็นที่รู้จักต่อ
หน่วยงานและ
สาธารณชนทั่วไป
ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี
อย่างกว้างขวาง 
-สสวท. ได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่าย
หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก
เพิ่มขึ้น 
-การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สสวท. ที่มี
คุณภาพต่อสังคม 
-ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวมของ สสวท. 

136,595.10 
บาท 

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 

   ✓ 
 

 

 2. โครงการดา้น
วัฒนธรรม ประเพณีและ
พระมหากษัตรยิ ์
2.1 กิจกรรมศึกษา 
ดูงาน “พิพิธภัณฑ์ 
พระรามเก้า” 
 

พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน           

40 คน 

พนักงานเรียนรู้
หลักการทรงงาน 
พระราชกรณียกจิ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรและตระหนัก 
เทิดทูน คงไว้ซ่ึง 
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ์

25,500 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 

 ✓    

2.2 กิจกรรม one day 
trip สงบจิต ชิดธรรมชาติ 
ตามรอยโบราณสถาน 
 

44 คน บุคลากรได้เรียนรู้
แนวคิด วิถีชวีิต
ศิลปวัฒนธรรม  

121,270 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 
 

✓ 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563  

( ✓ )
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

3.โครงการปฏบิัติธรรม
3.1 หลักสูตรปฏิบัติธรรม :
กิจกรรมปฏบิัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม

49 คน บุคลากรได้รับการฝึก

สมาธิ ฝึกสต ิและ

พัฒนาจิตใจ  

223,700 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 

✓

1-3 พ.ย.
62

=20 คน 
76,450 
บาท 

✓

28 
ก.พ.-1 
มี.ค.63 
=14 คน
74,200 
บาท 

เล่ือนการ

จัด 

เนื่องจาก

สถานการ

ณ์โควิด 

✓

21-23

ส.ค.63

=15 คน

(73,050

บาท)

3.2 หลักสูตรปฏิบัติธรรม: 
กิจกรรมธรรมะครองจิต 
ชีวิตครองธรรม 

131 คน บุคลากรได้รับการฝึก

สมาธิ ฝึกสต ิและ

พัฒนาจิตใจ  

19,004 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 

✓

30 ม.ค. 
63 

=36 คน
4,752 
บาท 

19 มี.ค.
63 

=25 คน
(4,252 
บาท) 

✓

7 พ.ค.63 
=26 คน 
21 พ.ค.

63 
=17 คน 
11 มิ.ย.

63 
=7 คน 
18 มิ.ย.

63 
=14 คน 
(8,000 
บาท) 

✓

16 ก.ค.
63 

=6 คน 
(2,000 
บาท) 

3.3. กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ 

52 คน บุคลากรได้มีโอกาส
ปฏิบัติตนเป็นพุทธ 
มามกะที่ดี และ
ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม 

200 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนา
องค์กร 

✓

19 พ.ย.
62 

= 17 คน 
11 ธ.ค.

62 
= 18 คน 

✓

24 ม.ค.
63 

= 17 
คน 

- - 

หมายเหตุ :   ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
      ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คอื คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ........232............. คน   (นับจำนวนคนในโครงการปฏิบัติธรรม) 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม .........3............. แห่ง   ( 3 หน่วยงานในโครงการปฏิบัติธรรม) 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  .........8............. แห่ง  (นับทุกโครงการทั้งหมด) 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์  ..........484............ คน   (นับจำนวนคนในโครงการจิตอาสา และโครงการด้านวัฒนธรรมฯ)
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แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    

 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
สถานที่ตั้ง 924 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ชื่อผู้ประสานงาน ....นางสาวจิรวดี  อิ่มสกุล................................... โทร .....0 2392 4021 ต่อ 1218................. 
e-mail : ..............…jirai@ipst.ac.th……………………….....................……………………………………………………………. 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .............4............. กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ 2564 รวม ................................... 577,900......... บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ..........577,900......... บาท 

• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน ................................................... บาท 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพบุคลากร
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
    1.1 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ
องค์กรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามระบบสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
1.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคม 
     1.1. กิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคมกับ

โรงเรียน 

150 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

264,400 บาท คณะทำงานจิต
อาสาและฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓
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-2-

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ )
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

1.2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมกับหน่วยงาน  

70 คน - สสวท. เป็นที่รู้จัก

ต่อหน่วยงานและ

สาธารณชนทั่วไป

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี

มากขึ้นอย่าง

กว้างขวาง

- สสวท. ได้รับความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินงานจาก

เครือข่ายหน่วยงาน

และบุคคลภายนอก

เพิ่มขึ้น

- การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สสวท. ที่มีคุณภาพ

ต่อสังคม

183,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ
ร่วมกับฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ 

✓

2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม

พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน         

20 คน 

พนักงานเรียนรู้
หลักการทรงงาน 
พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรและตระหนัก 
เทิดทูน คงไว้ซึ่ง 
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

100,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

3. หลักสูตรปฏิบัติธรรม
กิจกรรมธรรมะครองจิต
ชีวิตครองธรรม

44 คน บุคลากรได้รับการฝึก
สมาธิ ฝึกสติ และ
พัฒนาจิตใจ 

28,000 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓ ✓

4. กิจกรรมเข้าวัดวันเกิด 33 คน บุคลากรได้มีโอกาส
ปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มามกะที่ดี และ
ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม 

2,500 บาท ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

✓

ต.ค.63 
16 คน 
พ.ย.63 
17 คน 

✓ ✓
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หมายเหตุ :   ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
      ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คอื คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคณุธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ........97............. คน 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม .........3............. แห่ง 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .........2............. แห่ง 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ..........220............ คน
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กิจกรรม “ศุกร์สำราญ การกุศล” 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่เตรียมไปจัดกิจกรรม
จิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพ่ีสู่น้อง ปีที่ 4” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
➢ การเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของประเภทสื่อ หนังสือความรู้ หนังสืออ่านเล่น  อุปกรณ์การเรียนการสอน
➢ หน่วยงานเปิดร้านขายของประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร น้ำ เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้
➢ กิจกรรมประมูลของมือสองปันสุข
➢ บริการตัดผมฟรี
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พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

ผู้อำนวยการ สสวท. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปี 2564 โดย สสวท. ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศริษฐศิลป์  
2) นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 3) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ  4) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย  5) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด จากจำนวนที่ได้รับการคัดเลือกผู้ทำ
คุณประโยชน์ให้แกก่ระทรวงศึกษาธิการ  จำนวนทั้งสิ้น 86 ราย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ชื่องานวิจัย 

การสํารวจระดับความสขุ (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. ป 2563 

ผูวิจัย   นางสาวณัฎฐิณี  ทองเรือง  เจาหนาท่ีอาวุโส  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

"ความสุขคนไทย 4.0” เปนโจทยใหญโจทยหน่ึง ของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิง “ความสุข 

คนวัยทํางาน” เพราะคนกลุมวัยน้ี เปนกําลังขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาประเทศ ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและ

วิสัยทัศน “ประเทศไทย 4.0" ถาคนทํางานเปน “คนทํางานเกง” คนทํางานตองมี สุขภาวะ 5 ดานที่ดี ไดแกสุขกาย สุขใจ 

สุขจิตวิญญาณ สุขสังคม (นํ้าใจ ครอบครัว สังคม การเงิน) และ สุขปญญา เมื่อเปน “คนทํางานเกง” ก็จะเกิดศักยภาพใน

การทํางาน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข สามารถผลิตงานทาทายและงานที่มีคุณคาเพ่ิมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามารถเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหกับองคกร นําไปสู “องคกรแหงความสุข”  (ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2561) 

การวัดความสุขของคนทํางานจึงมีความสําคัญเพ่ือจะทําใหทราบถึงระดับความสุขของคนทํางานโดย 

ผานการใชเครื่องมือที่เรียกวา  HAPPINOMETER  ซึ่งประโยชนของ HAPPINOMETER คือ เปนเครื่องมือวัดความสุข

ของคนทํางานในองคกร และคนทั่วไปที่ใสใจความสุขมากกวาความทุกข สามารถนําผลที่ได ไปพัฒนาสรางเสริม

คุณภาพชีวิตของตัวเองไดทันที ขณะที่องคกรสามารถใชเปนเครื่องมือสํารวจ ติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิต และ

ความสุขของบุคลากรในองคกรไดอยางตอเนื่อง ซึ่งประเมินจากองคประกอบคุณภาพชีวิตและความสุข 9 มิติ 56 

ตัวช้ีวัด  (ศูนยวิจัยความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) 

  การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษามีความสนใจที่จะทําการสํารวจระดับความสุขของบุคลากร สสวท. ป 2563 โดย

จะศึกษาวัดระดับความสุขทั้ง 9 มิติ 56 ตัวช้ีวัด กับบุคลากร สสวท. ซึ่ง สสวท. ซึ่งไดทําการสํารวจมาต้ังแตป 2561 – 

2563 การสํารวจระดับความสุขของบุคลากร โดยการใชเครื่องมือ HAPPINOMETER  ซึ่งเปนเครื่องมือวัดความสุขของ

คนทํางานในองคกร เพื่อที่จะนําผลที่ได ไปพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สสวท. ปรับ ประยุกตใช จัด

กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับความตองการ เสริมสรางและพัฒนาในแตละมิติที่มีระดับความสุขที่นอยใหมีคาเพ่ิม

สูงขึ้นและชวยสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการทํางานอยางมีความสุข มีความเครียดลดลง ลดการอัตราลาออก ปวย ขาดงาน  

มีแรงจูงใจในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกร ตลอดจนองคกรมีผลการดําเนินงานที่ดีในทายที่สุด    

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสํารวจระดับความสุขของบุคลากร สสวท. ป 2563 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาเฉพาะสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และมุงประเด็น 

เรื่องระดับความสุขของบุคลากร สสวท. ป 2563  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชการรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ การศึกษาขอมูลจากเอกสาร และการใชแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
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รวบรวมขอมูลครั้งน้ีคือ HAPPINOMETER เพ่ือรวบรวมขอมูลและใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แลว

ทําการรายงานผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวจิัย 

จากการสํารวจระดับความสุข (HAPPINOMETER) ของบุคลากร สสวท. ป 2563 ผูวิจัยเก็บรวบรวม 

ขอมูลโดยสงแบบสอบถามออนไลน (Google Form) ผานทางอีเมล ใหกับบุคลากร สสวท. ทั้งหมด จํานวน 334 คน 

(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 43.11  ของประชากรทั้งหมด พบวา

คาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมอยูที่ 68.47% แปลผลวา มีความสุข เมื่อพิจารณารายมิติพบวาทั้ง 2 มิติอยูใน

ระดับ มีความสุขอยางยิ่ง และมี 7 มิติอยูในระดับ มีความสุข  

ตารางที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร สสวท. ป 2563 

 

 
แผนภูมิที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร สสวท. ป 2563 

 

75.58 75.11 74.68 74.07 72.33 72.08
67.69 66.94

61.47
68.47

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัความสุข ปี 2563 (%)

ที่ มิติ คาคะแนนเฉลีย่ระดับความสุข (%) แปลผล 

1 จิตวิญญาณดี 75.58 มีความสุขอยางยิ่ง 

2 น้ําใจดี 75.11 มีความสุขอยางยิ่ง 

3 การงานดี 74.68 มีความสุข 

4 ใฝรูดี 74.07 มีความสุข 

5 สุขภาพเงนิดี 72.33 มีความสุข 

6  สุขภาพดี 72.08 มีความสุข 

7 สังคมดี 67.69 มีความสุข 

8 ครอบครัวดี 66.94 มีความสุข 

9  ผอนคลายดี 61.47 มีความสุข 

  ภาพรวม 68.47 มีความสุข 
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการสํารวจระดับความสุขของบุคลากร สสวท. ป 2563 พบวาคาคะแนนเฉลี่ยความสุข

อยูในระดับ “มีความสุข (HAPPY)” ตามขอแนะนําของ สสส. ใหตัวบุคลากรเองและผูบริหารรวมมือกัน สรางเสริมและ

สนับสนุนสามารถใหมีความสุขย่ิงขึ้นไปถึงระดับ “มีความสุขมาก (VERY HAPPY)” จะสงผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการทํางาน เน่ืองจากความสุขมีบทบาทสําคัญตอคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลและสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน 

2. สําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดความสุข ไมจําเปนตองมีจํานวนมากหรือเทากับ

จํานวนรายมิติความสุข  แตควรพิจารณาเลือกจัดโครงการ/กิจกรรมที่สามารถสงเสริมสนับสนุนใหครอบคลุมรายมิติได

จํานวนมาก จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณไดดียิ่งขึ้น 

3. มิติที่มีระดับความสุขคาเฉลี่ยตํ่าสุด  สะทอนผลที่ไดวาตํ่ากวาเปาหมาย ผูบริหารตองใหการสนับสนุน

Happy 8 และ Happy Plus อยางจริงจัง 

4. มิติที่มีระดับความสุขคาเฉลี่ยสูงสุด สะทอนผลที่ไดวาสูงกวาเปาหมาย คงไวและสงเสริมสนับสนุนให

เปนตัวอยางหรือเปนแบบอยาง พรอมทั้งศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยที่ชวยสงเสริมวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน การมีผูนํา

ที่ดี หรือบุคลากรเปนผูที่มีคุณภาพ 

5. สรางเสริมความสุขและหาแนวทางธํารงรักษาบุคลากรไวในหนวยงานตอไป

ผลลัพธคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข 

ผลลัพธคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข แสดงเกณฑระดับความสุข 4 ระดับ ไดแก 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 24.99 แสดงเกณฑระดับ ไมมีความสุขอยางยิง่ (Very Unhappy) 

• สะทอนผลที่ได ตํ่ากวาเปาหมายมากที่สุด

• ผูบริหารตองใหการสนับสนุน  Happy 8 และ  Happy Plus ทันที

คะแนนเฉลี่ย 25.00 - 49.99 แสดงเกณฑระดับ ไมมีความสุข (Unhappy) 

• สะทอนผลที่ได ตํ่ากวาเปาหมาย

• ผูบริหารตองใหการสนับสนุน Happy 8 และ Happy Plus อยางจริงจัง

คะแนนเฉลี่ย 50.00 - 74.99 แสดงเกณฑระดับ มีความสุข (Happy) 

• สะทอนผลที่ได ตามเปาหมาย

• ผูบริหารควรใหการสนับสนุน Happy  8 และ Happy Plus ตอไป

คะแนนเฉลี่ย 75.00 - 100 แสดงเกณฑระดับ มีความสขุมาก (Very Happy) 

• สะทอนผลที่ได เกินเปาหมาย

• ผูบริหารควรใหการสนับสนุน Happy  8 และ Happy Plus ตอไป และควรยกยองเปนแบบอยาง
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กิจกรรม “WE LOVE IPST” ป 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge” 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรรวมกับฝายสื่อสารภาพลักษณองคกรขอเชิญชวนผูบริหารและ 

พนักงานรวมกัน  สงคลิปวิ ดีโอ Tik Tok ในหัวขอ IPST Tik Tok #IPSTChallenge โดยกิจกรรมน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือสื่อสารและสงตอความรักความผูกพันและภาพลักษณที่ดีของ สสวท. ในงานของหนวยงาน สาขา 

ฝาย สื่อสารภาพลักษณที่ดีใหกับ สสวท. โดยมีเน้ือหาที่ดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปน

ประโยชนกับครู นักเรียน และบุคคลภายนอก พรอมทั้งเชิญชวนใหใชสื่อและผลิตภัณฑของ สสวท. 

-----------------------
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บทสรุปผู้บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดจ้างสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลจากการประเมินไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของ สสวท. รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดกรอบ

การประเมินผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงานที่มีการตกลงร่วมกันกับคณะ

ผู้บริหารของ สสวท. หลังจากนั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของ 

สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางและวิธีการ

ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานได้

ถูกต้องครบถ้วน 

ระบบและตัวชี ้ว ัด  (KPI) ผลการดำเนินงานของ สสวท. ครอบคลุมมิติ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน

ประสิทธิผลหรือการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 2) ด้านการตอบสนองต่อประชาชน 3) ด้านประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านการควบคุมดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ซ่ึงทั้ง 4 มิต ิเป็นกรอบการประเมินผล

ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด และสอดคล้องกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั ่วทั ้งองค์กร 

(Balanced Scorecard : BSC) 1 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านพันธกิจ (Mission) โดยพิจารณาการบรรลุพันธกิจขององค์กร เน้นที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น

ผลกำไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

2) ด้านลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ (Customers) สะท้อนในเชิงของคุณภาพของผลผลิตหรือการบริการ

ขององค์กร ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นมิติของความยั่งยืนขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน หากลูกค้ามีความ

พึงพอใจในผลผลิตและบริการต่าง ๆ ก็จะกลับมาใช้บริการ แนะนำและบอกต่อ แต่หากลูกค้าไม่พึงพอใจต่อ

ผลผลิตหรือบริการ ก็ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้ 

1 Kaplan, R. S. and D.P. Norton (1992) The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 
(January-February): 71-79 
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3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) สะท้อนเรื ่องประสิทธิภาพ ซึ ่งหากองค์กรมี

กระบวนการบริหารจัดการงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามงาน การควบคุมต้นทุนและการ

บริหารค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)  สะท้อนการเติบโตขององค์กร ครอบคลุม

บุคลากร ระบบงาน ระบบการกำกับดูแล ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ในระยะยาว 

โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน หรือ

ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการว่ามีการใช้ทรัพยากร หรือ ปัจจัยต่าง ๆ เป็นไปตามแผน เวลาที่กำหนด 

ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ ์การ

ดำเนินงาน หรือความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ซึ่งครอบคลุมการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่

ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ นอกจากการวัดผลการดำเนินงานแล้ว ยัง

ต้องพิจารณาอีกด้วยว่า ผลการดำเนินงานของ สสวท. นั้น ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์มากน้อย

เพียงใดอีกด้วย ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เช่น  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 16 : ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

จากการสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มีบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจกลับมา 

จำนวน 216 คน จากบุคลากรของ สสวท. ทั้งสิ้น 332 คน พบว่า บุคลากรของ สสวท. มีความผูกพันต่อองค์กร

อยู่ที ่ 4.68 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) ถือว่าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ พบว่าการดำเนินการของ สสวท. อยู่ในระดับ 5 นั่นคือ สามารถ

ดำเนินการได้ดีมาก โดยหากแบ่งประเด็นพฤติกรรมที่สะท้อนความผูกพันออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การพูดถึง

องค์กร (Say) การอยู่กับองค์กร (Stay) และการทำสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (Strive) พบว่า ประเด็นที่มีคะแนนสูง

ที่สุด คือ การพูดถึงองค์กรในทางที่ดี รองลงมาคือ การอยู่กับองค์กร และการทุ่มเททำงานให้ดีที ่สุดให้กับ

องค์กร ตามลำดับ (ภาพท่ี 29) 

 

ภาพที่ 29 : คะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 

   
ที่มา : จากการสำรวจ 

เมื่อพิจารณาเรื่องที่บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจมากที่สุด 5 ลำดับแรก โดยให้บุคลากรให้คะแนน

ความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ในระดับ 1 ถึง 5 พบว่า ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจทั้ง 5 ลำดับแรกอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ความภูมิใจที่ได้ทำงานท่ี สสวท. 4.44 คะแนน รองลงมา

คือ สสวท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม 4.40 คะแนน ค่าจ้าง ผลตอบแทนและ

สวัสดิการ ของ สสวท. อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน  4.38 คะแนน 

รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม 4.33 คะแนน และความมั่นคงในการทำงานที่ สสวท. 4.27 

คะแนน (ภาพท่ี 30) 
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ภาพที่ 30 : ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 5 ลำดับแรก 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจน้อยที่สุด 5 ลำดับ เมื่อเทียบกับประเด็น

อ่ืนๆ ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงพึงพอใจ ได้แก่ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 

3.62 คะแนน สสวท. มีการชื่นชมหรือกล่าวถึงผลงานที่ดีของท่าน 3.61 คะแนน สสวท. ตอบสนองต่อข้อเสนอ 

หรือ ข้อคิดเห็นของพนักงานอย่างเหมาะสม  3.59 คะแนน สสวท. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่มี

ประสิทธิภาพ 3.58 คะแนน และ แผนการสืบทอด / การทดแทนตำแหน่ง ที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล 3.33 

คะแนน ซึ่งเป็นประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเด็นที่สำรวจ (ภาพท่ี 31) 

ภาพที่ 31 : ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ำที่สุด 5 ลำดับแรก 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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2. การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน 

2.1 บุคลากรของ สสวท. มีศักยภาพและภาคภูมิใจในองค์กรของตนที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือ

ทำประโยชน์ให้แก่สังคม นอกจากนี้ยังมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ดี ความผูกพัน

ดังกล่าวยังเป็นเรื่องการพูดถึงองค์กรในทางที่ดี และการอยู่กับองค์กรมากกว่าการมุ่งมั่นทุ่มเท  (strive) ซึ่ง 

สสวท. ควรเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเท จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุน

การเติบโตขององค์กรได้ในระยะยาว นอกจากนี้ สสวท. ควรมีการทบทวน engagement factor ที ่มี

ความสำคัญเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเท ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ใน

รายละเอียดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในแต่ละกลุ่มพนักงาน หรือตามกลุ่มอายุงาน (generation) แล้ว

ดำเนินการปรับปรุงในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกลุ่มเหล่านี้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

2.2 การสื ่อสารภาพลักษณ์องค์กรไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกมากขึ ้น สสวท.        

ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศ จาก

การสำรวจผลการดำเนินงานในกลุ่มประชาชน จำนวนมากกว่า 1,000 คน ยังมีประชาชนมากกว่าร้อยละ 10 

ที่ยังไม่รู้จัก สสวท. และการดำเนินงานของ สสวท. ซึ่งถือว่ามีกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงยังรู้จัก

และเข้าใจการดำเนินงานของ สสวท. น้อยเกินไป หาก สสวท. ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย

แล้ว จะมีผลต่อการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ    

ก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลนัก  

2.3 การสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน สื่อ สื่อดิจิทัล การอบรมครู 

และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น การจัดทำสื่อ

การเรียนการสอนตามกลุ่มขนาดของโรงเรียน หรือการนำเสนอหลักสูตรให้เหมาะกับความสามารถของ

นักเรียนที่ต่างกัน ทั้งนี้ในการดำเนินการ สสวท. อาจใช้เนื้อหาหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละช่วงชั้นเรียน

ที่มีมาตรฐาน แต่ปรับปรุงการนำเสนอรูปแบบเนื้อหาให้น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

2.4 การเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น กลุ่มเครือข่ายและหน่วยงาน

ภายนอก ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขยายภารกิจของ สสวท. ให้สำเร็จ ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการ

ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่ง สสวท. ควรเข้าไปมีส่วนช่วยให้บุคลากรเหลา่นี้

ไม่รู้สึกว่าการดำเนินภารกิจของ สสวท. เป็นการเพ่ิมภาระแต่เป็นการช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้

การสนับสนุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ 

หรือการให้ความช่วยเหลือจาก สสวท. ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
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2.5 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ควรหาแนวทางวิเคราะห์เพื่อเพิ่มระดับความแม่นยำ

ของผลประโยชน์ของโครงการ ที่จะส่งผลถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่ทำการศึกษามากขึ้น 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบข้อมูลในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น สสวท. ควรจัดทำการสำรวจระดับ

ปฐมภูมิ เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมครูของ สสวท. ซึ่งอาจต้องมีการใช้ทรัพยากรทุน และ

ระยะเวลาในการศึกษา พร้อมการติดตามผลลัพธ์ในระยะยาว นอกจากนั้น สสวท. ควรที่จะประเมินผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจในระดับองค์กร โดยพิจารณาให้ครอบคลุมภารกิจอื่น ๆ ที่ สสวท. ดำเนินงานอีก เช่น การผลิต

หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ โครงการอบรมอื่น ๆ เพื่อให้เห็นความคุ้มค่าของการลงทุนในภาพรวมของการ

ขับเคลื่อนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างแท้จริง 
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กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

 เ พ่ือใหบุคลากร สสวท. รวมทําความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากร

มีจิตสาธารณะ ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนเ พ่ือสังคมสวนรวม 

ปงบประมาณ 2564 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 

จัดข้ึนท้ังหมด 6 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 29 คน ดังนี้ 

ครั้งท่ี ประจําเดือน 
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม (คน) 

1 ตุลาคม 2563 5 

2 พฤศจิกายน 2563 3 

3 ธันวาคม 2563 6 

4 กุมภาพันธ 2564 9 

5 มีนาคม 2564 5 

6 เมษายน 2564 1 

รวมท้ังหมด 29 
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การดำเนินงานโดยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส ์
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สสวท. ไดน้ ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด 
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การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระราม 9”  
วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ปทุมธาน ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

วิทยากร นางสาวบุศรินทร  นีละกาญจน 

ท่ี วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย สถานท่ีสอน 

1 11 ตุลาคม 2560 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

2 19 ตุลาคม 2560 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ สสวท. 

3 1 สิงหาคม 2561 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

4 2 สิงหาคม 2561 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ โรงพยาบาลเสรีรักษ 

5 31 ตุลาคม 2561 2.3.05 ประโยชนของญาณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

6 14 พฤศจิกายน 2561 2.3.05 ประโยชนของญาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนยเทเวศร 

7 7 สิงหาคม 2562 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

8 14 สิงหาคม 2562 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

9 21 สิงหาคม 2562 2.1.09 การเพ่ิมของสมาธิ ธนาคารทิสโก 

10 22 ตุลาคม 2562 2.3.05 ประโยชนของญาณ โรงงานยาสูบแหงประเทศไทย 

11 30 ตุลาคม 2562 2.3.05 ประโยชนของญาณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

12 6 พฤศจิกายน 2562 2.3.05 ประโยชนของญาณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

หมายเหตุ : ป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ไมไดจัดการสอน เนื่องจากการแพระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



119 

ตารางการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

วิทยากร นายณรงค  แสงแกว 

ท่ี วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย สถานท่ี

1 6 มิถุนายน 2561 1.2.08 เก่ียวกับกระแส มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 13 มิถุนายน 2561 1.2.08 เก่ียวกับกระแส โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

3 4 กรกฎาคม 2561 1.2.08 เก่ียวกับกระแส อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

4 6 ธันวาคม 2561 3.1.15 พระอภิธรรมกับวิปสนา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

5 22 มกราคม 2562 3.1.15 พระอภิธรรมกับวิปสนา ณ หอง 12J  ชั้น 12  อาคารทิสโกทาวเวอร 

ธนาคารทิสโก (ศาลาแดง)

6 19 มิถุนายน 2562 1.2.08 เก่ียวกับกระแส ชั้น 11  อาคารทิสโกทาวเวอร  ธนาคารทิสโก 

(ศาลาแดง)

7 27 มิถุนายน 2562 1.2.08 เก่ียวกับกระแส บริษัท ปตท (สํานักงานใหญ)

8 10 กันยายน 2562 1.2.08 เก่ียวกับกระแส อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

9 3 ธันวาคม 2562 3.1.15 พระอภิธรรมกับวิปสนา โรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแหงประเทศไทย

10 20 ธันวาคม 2562 3.1.15 พระอภิธรรมกับวิปสนา อาคารศูนยการรียนรู (MLC) ชั้น 4 หอง 411   

ม.มหิดล ศาลายา

11 23 ธันวาคม 2562 3.1.15 พระอภิธรรมกับวิปสนา ณ หอง 12J  ชั้น 12  อาคารทิสโกทาวเวอร

ธนาคารทิสโก (ศาลาแดง)

12 10 กันยายน 2563 1.2.08 เก่ียวกับกระแส อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

หมายเหตุ : ป พ.ศ. 2563 จัดการสอน จํานวน 1 ครั้ง และ พ.ศ. 2564 ไมไดจัดการสอน เนื่องจากการแพระบาดของ 

 โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาพการเปนวิทยากรใหการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

คร้ังที่ 1  วันที่  11 ตุลาคม 2560  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
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คร้ังที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สสวท. 

คร้ังที่ 3  วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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 คร้ังที่ 7  วันที่ 7 สิงหาคม 2562  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
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คร้ังที่ 4  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลเสรีรักษ

คร้ังที่ 8  วันที่  14 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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คร้ังที่ 10  วันที่ 22 ตุลาคม 2562  โรงงานยาสูบแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 11  วันที่  30 ตุลาคม 2562  ศูนยนทิรรศการและการประชุมไบเทค 
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วิทยากร  นายณรงค  แสงแกว 
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สสวท. ไดมีการเผยแพรความรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

เว็บไซต สสวท www.ipst.ac.th  การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ita.ipst.ac.th) ซ่ึงจะมีกิจกรรม

และความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 

http://www.ipst.ac.th/
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