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1ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช.     
ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

เสนอที่ประชุมผู้บริหารส านกังานด้านบริหารบุคคล ครัง้ที่ 1/2562
3 มกราคม 2562

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานกลาง
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2ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

ท่ีมาและความส าคัญ

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ด้านบริหารบุคลากร สายงานบริหาร 

จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการฯ

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักงานด้านบริหารบุคคล          

โดยมีความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 19 ของแผนการด าเนินงาน 

(รายละเอียดสรุปผลงานในภาพรวม หน้า 6-7)

เสนอเพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอ กวทช. ต่อไป
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3ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

HR SO1: บุคลากร สวทช.          
มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด 

และประยุกต์ใช้องค์ความรู้                 
อย่างเหมาะสมเป็นท่ียอมรับทัง้จาก

ภายในและภายนอกองคก์ร

HR SO2: บุคลากร สวทช. 
มีความผูกพันต่อองค์กร และ

พร้อมทุ่มเทเพ่ือตอบโจทย์ส าคัญ
และสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

• การน าผลงานวิจยัและองค์ความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในภาคการผลติ ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (หน่วย: รายการ)

• รายได้จากความสามารถ (หน่วย: ล้านบาท) ซ่ึง
เกิดจาก รายได้อุดหนุนวิจยั, การรับจา้งและร่วม
วิจัย และผลงานวิจัยและองค์ความรู้

• ผลส ารวจการรับรู้และการมีส่วนร่วม                            
ในภารกิจองค์กร 

• ผลส ารวจความพึงพอใจในการท างาน
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5ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

NSTDA Core Values : Nation First, S&T Excellence, Teamwork, Deliverability, Accountability & Integrity

บุคลากรสวทช.ได้รับการยอมรับจากพันธมิตร
ในฐานะผู้สร้าง พัฒนา และบริหารจัดการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

HR SO1: บุคลากร สวทช.              
มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมเป็นที่
ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: บุคลากร สวทช.             
มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อม

ทุ่มเทเพื่อตอบโจทย์ส าคัญและ                
สร้างผลกระทบให้กับประเทศ

Strategic Goals

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนา           
การบริหารจัดการวิจัย รวมถึง
กลไกการท างานให้สอดคล้อง
กับการปรับโครงสร้างรองรับ

กระทรวงใหม่

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อม

ส าหรับการท างานเชิงรุก 
ร่วมกับทุกภาคส่วน

ทัง้ในและต่างประเทศและ
สร้าง entrepreneurship 

mindset 
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

HR Initiatives HRI-1 HRI-2

พัฒนากลไกการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและ            

การพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรเพ่ือรองรับ

การท างานข้ามสายงาน
และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจ

เทคโนโลยี

HRI-3 HRI-4

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รองรับการท างานแบบ multi-system

พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ทัง้ Physical และ Mental 

ให้รองรับการท างานและรองรับ
การจัดตัง้กระทรวง

การบริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูลบุคลากร
และการปรับปรุงระบบ
รองรับการท างาน

การวางแผนอัตราก าลัง
และการบริหารและพัฒนา
ความสามารถบุคลากร     
ให้สอดรับกับภารกิจ         
ที่เปล่ียนแปลงไป

HRI-5

เสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร และความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วมเพ่ือ

ผลักดันงานในภารกิจส าคัญ
ขององค์กร รวมถงึสร้าง

โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเช่ียวชาญและ

ท างานส าคัญร่วมกัน 

17
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7ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

100% 100% 100% 87.5% 87.5%

HRI1
จัดกลุม่ภาระงานวจัิย
พัฒนา การบรหิาร
จัดการวจัิย รวมถงึ
กลไกการท างาน 
ใหส้อดคลอ้งกบั           
การปรับโครงสรา้ง
รองรับกระทรวงใหม ่

HRI2
สง่เสรมิและพัฒนา

บคุลากรใหพ้รอ้มส าหรับ
การท างานเชงิรกุ รว่มกับ
ทกุภาคสว่น ทัง้ในและ
ตา่งประเทศและสรา้ง

entrepreneurship 
mindset กับนักวจัิยรุน่

ใหม ่

HRI3
พัฒนากลไกการบรหิาร
ผลการปฏบิัตงิานและ

การพัฒนาขดี
ความสามารถบคุลากร
เพือ่รองรับการท างาน
ขา้มสายงานและ
สง่เสรมิการสรา้ง
นวตักรรมและธรุกจิ

เทคโนโลยี

HRI4
เสรมิสรา้งความผกูพันของ
บคุลากร และความรูส้กึ
ของการมสีว่นรว่มเพือ่
ผลักดันงานในภารกจิ

ส าคัญขององคก์ร รวมถงึ
สรา้งโอกาสใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นความรู ้ ความ
เชีย่วชาญและท างาน

ส าคัญรว่มกัน 

HRI5
ปรับปรงุประสทิธภิาพ
และเตรยีมความพรอ้ม 
ระบบการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรบคุคล 
รองรับการท างาน
แบบ multi-system

95%ผลส าเร็จภาพรวมการด าเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช. ณ ไตรมาส 1 ปี 2562
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8ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI1100%

จัดกระบวนทัพภาระงาน
และปรับโครงสรา้งองคก์ร
รองรับการจัดตัง้กระทรวง
ใหมม่ผีล 1 กพ. 62

ทบทวนเกณฑ์ผลส าเ ร็จ
ของหน่วยงานและเกณฑ์
สะทอ้นความเชี่ยวชาญ
ขอ งบุ ค ล า ก ร ใ นแต่ ล ะ
ประเภทกลุ่มภารกจิ วทน. 
และสดัสว่นบคุลากร

จัดกจิกรรมสือ่สารและ
สง่เสรมิการท างาน         
ขา้มสายงานตาม
แผนทีก่ าหนด

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

จัดกลุม่ภาระงานวจัิย พัฒนา การบรหิารจัดการวจัิย รวมถงึกลไก
การท างานใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสรา้งรองรับกระทรวงใหม่
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9ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI2

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100%
สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรบัการท างานเชงิรกุ รว่มกบั             
ทกุภาคสว่น ท ัง้ในและตา่งประเทศและสรา้ง entrepreneurship mindset 
กบันกัวจิยัรุน่ใหม ่

นักวจิัยใหมเ่ขา้รว่ม 32 คนจาก 33 คน

o พานักวจัิยใหม ่ศกึษาดงูานการรับโจทย์
งานวจัิยและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

o นักวจัิยใหม่ พบปะผูบ้รหิารระดับสูงเพื่อ
พูดคุยและ เ ปิดสร า้ งแรงบั นดาลใจ 
และแชรห์ลักคดิแนวทางการท างาน

o นักวจัิยใหมใ่หค้วามเห็นแนวทางการ
ปรับปรงุกลไกการดแูลนักวจัิยใหมร่วมถงึ
สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการท างาน
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10ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

พัฒนากลไกการบรหิารผลการปฏบิัตงิานและการพัฒนาขดีความสามารถบคุลากร 
เพือ่รองรับการท างานขา้มสายงานและสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมและธรุกจิ
เทคโนโลยี

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100% HRI3

สรปุจ านวนกลุม่ Top & Bottom ปี 2562 และ       
เตรยีมการน าเสนอแนวทางการดแูลภายใน ม.ค. 62

สรปุแผนเสรมิสรา้งความรูธ้รุกจิเทคโนโลยกีบันักวจิัย
และกลุม่ธรุกจิรว่มกบัศนูยบ์ม่เพาะทางธรุกจิและ NSA 
โดยเริม่ด าเนนิการในไตรมาส 2/62



www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

11ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

เสรมิสรา้งความผกูพันของบคุลากร และความรูส้กึของการมสีว่นร่วมเพือ่ผลักดันงาน       
ในภารกจิส าคัญขององคก์ร รวมถงึสรา้งโอกาสใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้ 
ความเชีย่วชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

87.5% HRI4

ก าหนดแผนTransformation Internal Communication โดย        
เนน้ใหม้กีจิกรรมสือ่สารแบบ  2 way communication ผา่นเวที
ตา่งๆ รว่มกบัสือ่สารองคก์ร

สือ่สารผลการ
ขึน้เงนิเดอืน
ประจ าปี 2562 
กบักลุม่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู เพือ่
ภาพรวมทัง้หมด
ในการขึน้
เงนิเดอืนใหก้บั 
รอง ผพว. และ 
ผอ.ศนูย ์
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12ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

ปรับปรงุประสทิธภิาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล
รองรับการท างานแบบ multi-system

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

87.5% HRI5

สรปุ requirements การปรับปรงุระบบ e-HR และ              
เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลูบคุคลรองรับบคุลากร
ประเภทตา่งๆ และระบบ Performance appraisal 
รองรับการประเมนิ cross functional KPIs

o จัดท าแนวปฎบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งรองรับบคุลากรไปท างาน EECi
o สือ่สารกบับคุลากรทีเ่ขา้ท างานในชว่งแรก
o เตรยีมความพรอ้มและสามารถเขา้ใชง้าน facilities ตา่งๆ ได ้


