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1ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ไตรมาส 2 ปี 2564

เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานกลาง
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เป้าหมายหลัก สวทช.

พัฒนา Open Innovation Platform เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรูใ้น
การท างาน ทั้งเชิง Scientific และ Business Acumen

ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของ New 
Business และ New NormalHRI-1 HRI-2

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transform ขององค์กร

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีใน
สาขาที่ สวทช. มีความเช่ียวชาญ 

HRI-4 HRI-5

พัฒนากลไกให้เกิดความเช่ือมโยงการท างาน  (NSTDA Connect) ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรHRI-3

• สร้างผลงานด้าน วทน. ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
• เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มีความพร้อม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และท างานร่วมกันเพื่อตอบโจทย/์สถานการณ์ส าคัญ 
สร้างผลกระทบให้กับประเทศ

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจาก
พันธมิตร

HR SO3: 
บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยม
หลัก มคีวามผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง

HR
Initiatives

HR Strategic 
Objectives

NSTDA
Strategic 6.4

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐาน NSTI, 
NQI, TSP และ EECi

ส่งเสริมให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ลงทุนใน วทน. 
เพ่ือบูรณาการการท างาน
เพ่ือตอบโจทย์วิจัยขนาดใหญ่

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร โดยน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
ดึงดูด Talents และพัฒนา
ฐานความรู้ใหม่ผ่านเครอืข่าย
ความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ปรับกลไกการบริหารจัดการ
การวิจัยให้คล่องตัว ภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพการวิจัย 
และจริยธรรมการวิจัย

1 2 3 4

POWER
TO LEAD



www.nstda.or.th
© NSTDA 2021

3ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ภาพรวมผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาส 2 ปี 2564

47.00%

เป้าหมายไตรมาส 2 เท่ากับ 
50.5%

HRI1
พัฒนา Open Innovation Platform เพ่ือให้เกิด
การแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน ทั้งเชิง 
Scientific และ Business Acumen

HRI4
ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ 
Business บริหารจัดการ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับ Digital Transform ขององค์กร

HRI5
ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความ
เช่ียวชาญ 

HRI2
ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเกิดข้ึนของ New Business และ New 
Normal

HRI3
พัฒนากลไกให้เกิดความเช่ือมโยงการท างาน  
(NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร

46.00%

50.00%

40.00%

48.33%

50.00%

ภาพรวมผลส าเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ
ปี 2564
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HRI1 พัฒนา Open Innovation Platform เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน 
ทั้งเชิง Scientific และ Business Acumen

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564 

50.00%

• ออกแบบและสร้างรายงานท้ังหมด 13 รายงาน
• ปรับรูปแบบการแสดงผลให้สอดคล้อง สวยงาม และสะดวกต่อการใชง้าน
• จัดอบรมแก่ทีมผูป้ระสานงานด้านบคุลากรเพื่อท าความเขา้ใจ และสามารถน า

รายงานไปใช้ประโยชน์ประกอบการพจิารณาบริหารงานด้าน HR ได้

ด าเนินการออกแบบฐานขอ้มลูร่วมกับทีม KM แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็น ก่อนหารือทีม IT เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป 

บูรณาการข้อมูลบุคลากร เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาระบบแบ่งปันข้อมูลความเช่ียวชาญบุคลากรวิจัย
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HRI2 ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของ New Business และ New Normal

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564 

48.33%

• ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลัง และสัดส่วนบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจส าคัญ ตามทิศทางท่ีองคก์รก าหนด 
รวมท้ังปรับรูปแบบการน าเสนอรายงานให้ครอบคลุม
ประเภทบุคลากร พร้อมน าไปใช้ในการสื่อสาร และบริหาร
อัตราก าลังในการรับบุคลากรของแตล่ะศูนย์

การบริหารอัตราก าลัง

• ด าเนินการประชุมคณะท างานกล่ันกรองการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและประเมนิค่างาน จ านวน 4 คร้ัง 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งตา่งๆ ได้แก่ 
กลุ่มให้บริการ IT กลุ่มนิติกรรมและสัญญาท่ัวไปฯ 
กลุ่มสอบสวนและคดี กลุ่มกลยุทธ์ และกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างต าแหน่ง ระบบสารสนเทศ HRIT

1. ด าเนินการ revise HR Work Instruction ต่างๆ แล้ว
เสร็จจ านวน 63 รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 64

2. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการในโครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล แล้วเสร็จเดือน
กุมภาพันธ์ 64

3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1 แล้วในวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 64 

4. เร่ิมประชุมกลุ่มท างานย่อยเพือ่จัดท าการ re-design HR 
Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชมุคร้ังถัดไป
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ผลส าเร็จ เป้าหมายไตรมาส 2/63 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข

HRI2 
48.33%
ยกระดับระบบ
การบริหาร
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ

เกิดข้ึนของ New 
Business และ 
New Normal

HRI-2.2 ทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง
และโครงสร้างค่าตอบแทน เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
• ศึกษารวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนจาก
ตลาดแรงงานและองคก์รอื่นท่ีมีลักษณะ
ใกล้ เคียงกัน และจัดท า โครงสร้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของ สวทช.
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างการหารือและตัดสินใจว่าจะท าการ
ส ารวจอย่างไรให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจะ
ลง ทุนไป เ น่ืองจากในปัจจุบันโครงสร้ าง
เงินเดือนของบริษัทช้ันน าในตลาดน่าจะยังไม่มี
ความเปลี่ยนแปลง เพราะทุกบริษัทมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกัน จึงอาจต้องไปส ารวจในส่วนของ
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและการจัด
สวัสดิการให้ในรูปแบบ new normal มากกว่า

• ด าเนินการสรุปขอบเขตการส ารวจค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ รวมท้ังติดต่อบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อสอบถาม
ราคาตามแนวทางการส ารวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
พฤษภาคม 2564

สาเหตุและแนวทางแก้ไขผลักดันแผนด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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7ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

พัฒนากลไกให้เกิดความเช่ือมโยงการท างาน  (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กรHRI3

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564 

40.00%

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจยัคุณภาพสงูดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

• สนับสนุนทุนใหม่ระดับปริญญาเอก ของ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 ทุน 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ทุน ม.มหิดล 1 ทุน และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 5 ทุน รวมเป็น 11 ทุน (สะสม 15 คน)

• ลงนามความร่วมมือพฒันาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน ว และ ท ต่อเน่ือง 8 
มหาวิทยาลัย

• การแต่งตั้งนักวิจัย สวทช. ด ารงต าแหน่งในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน จาก BIOTEC 
2 คน MTEC 2 คน และ NANOTEC 1 คน

ดึงดูดนักวจิัยจากตา่งประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 

• สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) จ านวน 14 คน และ 
Industrial Postdoc 8 คน รวม 22 คน (สะสม 36 คน)

• สนับสนุนการว่าจ้าง Visiting Professor ด้านพลังงานของ ศว./ศล. 
Dr.Yuji Yshimura ปฏิบัติงานต่อเน่ืองอีก 6 เดือน (15 ก.พ.- 15 ส.ค. 2564) เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีH-FAME แก่ภาคอุตสาหกรรมท่ีร่วมมอืกัน 

1) NSTDA Postdoc จ านวน 14 คน

2) Industrial Postdoc จ านวน 8 คน 
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8ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ผลส าเร็จ เป้าหมายไตรมาส 2/63 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข

HRI3 
40.00%
พัฒนากลไกให้
เกิดความ

เช่ือมโยงการ
ท างาน  

(NSTDA 
Connect) ท้ัง
จากภายในและ
ภายนอกองค์กร

HRI-3.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรวิจัยผ่านกลไก R&D 
Sharing  (โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
บุคคลวิจัยภายนอก ประชาคมวิจัย ท้ัง
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อ
น าไปสู่การเพิ่มโอกาสการท างาน
ร่วมกันในอนาคต)
• ด าเนินการจัดกิจกรรม R&D Sharing 

2021   ( Virtual & Town Hall) 

1. เน่ืองจากวิทยากร ท่ีจะน าเสนอใน R&D 
Sharing 2021 รับผิดชอบการสัมมนา การ
เยี่ยมชม ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 
สวทช.  (NAC2021) จึงไม่สามารถ ท่ีจะ
มาร่วมข้ึนเวทีในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดได้

2. สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 
ระลอกใหม่ ทางศูนย์ ศบค. ประกาศให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นท่ีควบคุม งดจัด
กิจกรรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมท่ีมี
การรวมตั วกันเป็น จ านวนมาก จึ ง ไ ม่
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

• จัดในรูปแบบ Online เผยแพร่ผ่าน Social Media และ 
ช่องทางการสื่อสารภายใน ส า นักงานฯ เช่น fast 
forward tube, internal TV., Mypage และ KhunSe
Line ฯลฯ ในไตรมาสท่ี 3

สาเหตุและแนวทางแก้ไขผลักดันแผนด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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9ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
Digital Transform ขององค์กรHRI4

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564 

50.00%

1. หลักสูตร Real World Exploring Learning 4 Functions ได้แก่ ITAP, 
AGRITEC, RDI, HRD ด าเนินการส าหรับบุคลากรวจิัยใหม่ ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม-มีนาคม ทุกวันท่ี 1 และ 16 ของเดือน

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพกลุ่มบุคลากรวิจยัในแต่ละระดบั โดยมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุัน ผ่าน 
Online Platform

ด าเนินการทบทวน Succession Planning System และก าหนด key position เป็น
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงท่ีจะครบวาระในป ี2565-2567 พร้อมท้ังเตรียมเสนอหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้ professional tool มาใช้ในการประเมนิ 
Successor ในมิติต่างๆ ได้แก่ EQ / Growth Mindset / Ability /Aspiration และ
เตรียมน าเสนอ model การพัฒนา Successor ต่อผู้บริหารระดับสูง

การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
Succession Planning System 
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10ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเช่ียวชาญ HRI5
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปี 2564 

46.00%

• สื่อสารกับท่ีประชุมผูบ้ริหารศนูย์ฯ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค ์
และความคาดหวังในการพฒันา

• จัดจ้างศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งม.ธรรมศาสตร์เพื่อด าเนินการเรียนการสอน โดยมี
รูปแบบการด าเนินงาน การบรรยาย (Lecture) ฝึก
ปฏิบัติ (Workshop) และ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
(Sharing) 

• ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร เพื่อรับทราบเป้าหมาย 
ความคาดหวัง และวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางการพัฒนา

• ด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดับกลาง ท่ีน า
ผลการส ารวจความผกูพนั มาพัฒนาเป็นหลักสูตร A Leader 
Story 

• ปรับแนวทางการส ารวจความผกูพนับุคลากรภายในหน่วยงานให้
มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานขององคก์รในดา้นสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยปี 2564 ส ารวจวันท่ี 
5-23 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Lime Survey

• เข้าร่วมกิจกรรม S&T Job fair และสื่อสาร 
Communicate NSTDA goal and EVP to NSTDA 
People โดยผู้บริหาร (งาน NAC)

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มช่องทางการสือ่สารให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ในยุด 
Digital Information ด้วยรูปแบบ Vertual Job Fair 
2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ ม.มหิดล ม.
นเรศวร ม.บูรพา และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การสร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยี
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11ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองคก์ร สก.

ผลส าเร็จ เป้าหมายไตรมาส 2/63 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข

HRI5 
46.00%
ยกระดับความ
ผูกพันบุคลากร 
สร้างต้นแบบ
ผู้น าเชิง

เทคโนโลยีใน
สาขาท่ี สวทช. 

มีความ
เช่ียวชาญ 

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย
• สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีใน

สาขาท่ี สวทช. มีความเช่ียวชาญ 
(Chief Technology Officers) 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้แบบใหม่ ผ่าน 4 กลไก
หลัก 

เกิดความล่าช้าในส่วนของการจัด เตรียมใน
รายละเอียดในแต่ละวิชา รวมถึงปรับรูปแบบ
การเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์การปัจจุบัน

• เร่งด าเนินการ เจรจรา หารือ ปรับในส่วนของเน้ือหา
รายวิชา รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ ใหม่ กับศูนย์ใ ห้
ค า ป รึก ษ าแ ล ะพัฒนา ผู้ บ ริห า รทา งธุ ร กิจ แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างใกล้ชิด และมีควรมี
การติดตามเป็นระยะ ภายในเดือน เมษายน 2564

สาเหตุและแนวทางแก้ไขผลักดันแผนด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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เสนอทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2564 – 2568
และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2564 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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ทบทวน แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2564 

เพ่ิม

2.5 การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นคนเก่งคนดีเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร

2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างาน
ตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564

5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย ทรัพย์และสร้าง
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน

5.5 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน

เพ่ิม
HRI5 ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้าง

ต้นแบบผู้น า (NSTDA Ambassador) เชิง

เทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเช่ียวชาญ

HRI2 ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือ

รองรับการเกิดข้ึนของ New Business และ 
New Normal

• แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรร
หาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

เกณฑ์ ITA

เสนอเพื่อพิจารณา
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HRI-2 
ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพื่อ
รองรับการเกิดข้ึนของ New Business 
และ New Normal

Output  : 
1. แผนอัตราก าลังปี 2564
2. โครงสร้างต าแหน่งและโครงสรา้งคา่ตอบแทน สวทช. ท่ีมีความเหมาะสม
3. คู่มือเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งบุคลากรแต่ละกลุ่มภารกิจ
4. HR workflow process แต่ละ module ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล (HRIT) แล้วเสร็จ
5. ความส าเร็จของการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุแต่งตั้งบคุลากร
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานประจ าปีแล้วเสร็จ 100%

HR Initiatives and Action plan 2564 - 2568

Activities/Projects หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 64 65 66 67 68

1. ทบทวนและบริหารอัตราก าลงัให้สอดคล้องกับภารกจิที่เปลี่ยนแปลง** ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล     

2. การสร้างทางก้าวหน้าสายอาชีพ โดยทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างค่าตอบแทน เพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลง*

    

3. ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกบัลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลง**     

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRIT) และรูปแบบการพัฒนา
บุคลากร*

    

5. การสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเกง่คนดีเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากร

    

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 
2564

    

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 63

* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563
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HRI-5 
ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้าง
ต้นแบบผู้น า (NSTDA Ambassador) 
เชิงเทคโนโลยีในสาขาท่ี สวทช. มีความ
เช่ียวชาญ 

Output  :
1. ผลการวิเคราะห์และก าหนด Visibility Positioning พร้อมแผนการสื่อสารสู่สังคม ของกลุ่มวิจัย, NSTI, NQI, Focus
2. การสื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ หน่วยงานบริการโครงสร้างพืน้ฐาน NQI, NSTI และ Focus Center
3. ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม A leader story
4. ค่าคะแนนความผูกพนัโดยรวมสามารถรักษาระดับคุณภาพไมต่่ ากว่าปี 2563
5. จ านวนผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสม  (Candidate Pool) ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ของ สวทช. ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร
6. ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติแล้วเสร็จไมต่่ ากวา่ 100%
7. ความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบได้ตามแผนของ สวทช. ร้อยละ 100

Activities/Projects หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 64 65 66 67 68

1. การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของบุคลากรวจิยั**

• สร้างต้นแบบผูน้ าเชิงเทคโนโลยีในสาขาท่ี สวทช. มีความเช่ียวชาญ (Chief 
Technology Officers) 

• ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสว่นรวมท่ีตอ้งการความมีส่วนรว่ม

ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล

 

2. โครงการส ารวจและส่งเสรมิพัฒนาความผูกพันบคุลากร สวทช.*     

3. จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีผลติบณัฑิตดา้น ว. และท. เพื่อแนะน าองค์กร แนะน า
งานวิจัย สวทช. และ รับสมัครงาน ณ สถาบันการศึกษาเพื่อรวบรวม candidate pools ของ
บุคลากรด้าน ว และ ท*

 

    
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย ทรัพย์และสร้างสภาพแวดลอ้มเอื้อตอ่การท างาน

5. การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวนัิยของบุคลากรในหน่วยงาน     
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* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 63

* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สก.© www.nstda.or.th 16
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