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1ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

น ำเสนอ
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลครัง้ท่ี 3/2562

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนำยน 2562

วาระที่ 4.3
การจ่ายเงินชดเชยกรณีครบเกษียณอายุ

วำระที่ 3.1
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกร สวทช. ณ ไตรมำส 2 ปี 2562
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2ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

ผลการด าเนินงานตามแผน ณ สิ้นไตรมาส 2 
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 48 ของแผนปฏิบัตกิาร 

ที่มาและความส าคัญ

หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ พร้อม
สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ 

คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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3ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

2 เป้าหมายที่ส าคัญ ปี 2562
เป้าหมายตามพันธกิจ การพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

เป้าหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายใน สวทช.

พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, 
Research Scientist) โดยอาศัยความ
พร้อมของทรัพยากรบุคคล (นักวิจัย) 
และโครงสร้างพื้นฐาน (research 

facilities) ที่มีอยู่

พัฒนา Future (S&T) Talents โดยจัด
โปรแกรมในรปูแบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กเล็กไป

จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย 

HR SO1: บุคลากร สวทช. มี
ความสามารถสร้างและถ่ายทอด และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมเป็น
ที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก

องค์กร

HR SO2: บุคลากร สวทช. 
มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเท
เพื่อตอบโจทย์ส าคัญและสร้างผลกระทบ

ให้กับประเทศ
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4ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

เป้าหมายตามพันธกิจ 
การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) โดยอาศัยความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคล (นักวิจัย) และโครงสร้างพื้นฐาน (research facilities) ของ สวทช.

พัฒนา Future (S&T) Talents โดยจัดโปรแกรมในรปูแบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

1
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5ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

•ปลกูฝังใหเ้ด็กสนใจเรียนวิทย์
o ค่ายวทิย์

o จัดประกวด แข่งขัน

•สรา้งหอ้งเรียนวิทย์

•หอ้งปฏิบตักิารประดษิฐกรรม

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ 

(ปฐมวัยถึงม.6/อาชีวศึกษา)

สนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรวิจัย

สนับสนุนนกัวิจัยรุ่นใหม่ระดับ
หลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
และ นักวิจัยแลกเปลี่ยนจาก

ต่างประเทศ

ผลิตแรงงาน STEM 
ระดับสูง / วิศวกรวิจัย / 

วิศวกรเทคนิค

เพื่อรองรับ NSTDA Transformation & EECi

ผลงานตามพันธกิจด้านการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• STEAM Camp
• Enrichment & Mentoring 

System
• Fab Lab (including Coding & 

Programming )
• Student Makers Club 

@School
• Teacher Training
• Parent Workshop
• Science Teaching Media and 

Courseware
• การฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการ
• การฝึกทักษะวิศวกรรมใน

ห้องปฏิบัติการออกแบบและ
วิศวกรรม

• การประกวดโครงงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

•สนับสนุนทุนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ตามแนวทาง
ดังนี้
1) ท างานวิจัยในโครงการของ

นักวิจัยสวทช.
2) ท างานวิจัยในโจทย์ท่ีสนับสนุน 

consortium ของสวทช. 
3) ท างานวิจัยในโจทย์ของ

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเข้าร่วม
โครงการ ITAP 

•พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้น
การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ไทย/ต่างประเทศ โดยเน้นหลักสูตร
ปริญญาเอกที่เการท าวิจัยที่นักศึกษา
มาท างานวิจัยที่สวทช. เป็นหลัก 

• สนับสนุนนกัวิจัยรุ่นใหม่ระดับ
หลังปริญญาเอก  (Postdoc)
ท้ังไทยและต่างชาติ โดยมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ/
หรือสิ่งจูงใจที่แข่งขันกับ
หน่วยงานวิจัยในต่างประเทศได้

• สนับสนุนนกัวิจัยแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ (Visiting 
Professor/Researcher)
ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ
เข้ามาท างานวิจัยในประเทศ
ไทยในโครงการวิจัยของสวทช.

• สนับสนุนการฝึกปฏิบัติการแก่นศ. 
ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) 
และปริญญาตรี (ม.เทคโนโลยีราช
มงคล)เพื่อผลิตแรงงาน STEM 
ระดับสูง / วิศวกรวิจัย / วิศวกร
เทคนิค  โดยการฝึกทักษะ
วิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ
ออกแบบและวิศวกรรม (D&E) 
ของสวทช. เพื่อออกแบบและขยาย
งานต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
ที่ใช้งานได้จริง และเพื่อฝึกทักษะ
ความเป็นวิศวกรที่สร้างชิ้นงานจริง
จากงานวิจัย กับวิศวกรมืออาชีพ
ของสวทช.
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6ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

ท ำงำนที่ไม่ใช่ด้ำนวิทย์และเทคโน, 27, 1% ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจส่วนตัว, 36, 2%

ท ำงำนภำคเอกชน, 411, 
22%

อำจำรย/์นักวิจัย/หน่วยงำน

ภำครัฐ, 367, 20%ศึกษำต่อ, 676, 

37%

ก ำลังติดตำม (ไม่มีข้อมูล), 
331, 18%

จ านวนทั้งส้ิน 3,046 คน ส าเร็จการศึกษา 1,848 คน (Q1-2/2562 : ส าเร็จการศึกษา 10 คน)
ปัจจุบันท างานใน สวทช. 113 คน (เดิม Q4/61 107 คน  Q1-2/2562 113 คน) 
บัณฑิตทุนเข้ามาเป็นพนักงาน/พนักงานโครงการ จ านวน 6 คน 
(ศช. 1 คน/ ศน. 2 คน/ CPM 2 คน/ TMC 1 คน)

สถานภาพหลังส าเร็จการศึกษา (2541-2562 : 1,848 คน)

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 

สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับ มัธยม ตรี โท เอก  ตั้งแต่ปี 2541 ถึง Q2/2562

ปีงบประมาณ 2562: 
• มีผู้ส าเร็จการศึกษา 183 คน
• ทุนต่อเนื่อง 431 ทุน  
• แผนทุนใหม่ 250 ทุน
*Q1-2/62 มีการสนับสนุนทุนใหม่ไปแล้ว 53 ทุน
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7ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างสาขาที่เรียน เช่น  Deep Learning/Machine Learning, Biosensor/Biodiagnostic, Neuroprosthetic, 
Bio/Nano Photonic, Regenerative Medicine, Agricultural Informatics, etc.

จ านวนนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่สวทช.  ระหว่างปี 2561-2570

หน่วยงาน ส าเร็จการศึกษา
ปี 2561

จะส าเร็จการศึกษา
ปี 2562-2570

MTEC 4 17
NECTEC 5 29
NANOTEC 5 23
BIOTEC 4 26

NSTDA Corporate 3 9
รวม 21 104

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 
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8ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

1) ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในระดับปริญญาเอกที่เน้นการท าวิจัยเป็นหลัก (Research Base) จ านวน 50 คน 
(ปี 2562-2567) 

2) ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในระดับปริญญาเอกที่เน้นการท าวิจัยเป็นหลัก (Research Base) จ านวน 50 คน 
(ปี 2562-2567)

3) ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในระดับปริญญาโท หรือ เอก ที่เน้นการท าวิจัยเป็นหลัก จ านวน 75 คน 
(ปี 2562-2565)

พัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงโดยท างานวิจัยในยุทธศาสตร์เป้าหมายให้กับประเทศ ภายใต้การดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สวทช. 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 
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9ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

หารือความร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC (8 มี.ค.62) โดยอธิการบดี 
ศ.ดร.จ ารัส ลิ้มตระกูล ตอบรับในการพัฒนาก าลังคนร่วมกัน

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 
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10ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. Japan Advanced Institute of
Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงในระดับปริญญาเอก 
จ านวน 30 คน (ปี 2562-2566) 

หลักสูตรปริญญาเอก ที่เน้นการท า
วิจัยเป็นหลัก (Research Base) 
ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่าง 

สวทช.กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และต่างประเทศ

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยในระดับสูง ในการพัฒนางานวิจัยให้รองรับอุตสาหกรรม และเพื่อบูรณาการงานวิจัยให้เข้า
สู่ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยท าวิจัยจากโจทย์จริงที่ก าหนดโดยผู้ใช้งานจริงโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 
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11ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

Tokyo Tech ANNEX ร่วมกับ สวทช. ภายใต้ความร่วมมือ “TAIST-Tokyo Tech” จัดสัมนา “2019 Tokyo Tech Research 
Showcase in Thailand” โดยมผีู้เชี่ยวชาญช้ันน าจาก Tokyo Tech บรรยายด้าน Robotic, Big Data, 5G/ IoT/ Cognitive 
Radio Sensing, Brain Machine เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าฟังจากภาคเอกชน นักวิจัย 
สวทช. และจากสถาบันการศึกษา 200 คน  

Prof. Nakazaki (Tokyo Tech และเป็นผู้สอนในโครงการ TAIST-
Tokyo Tech) หารือความร่วมมือวิจัยร่วมกับ ดร.วีระวัฒน์ แช่ม
ปรีดา นักวิจัย สวทช. BIOTEC กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี
และชีวภัณฑ์

Prof. Miyake (Tokyo Tech) น าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ “ Walked-
mate robot” เพ่ือผู้ป่วย พาร์กินสัน ในสัมมนา Tokyo Tech 
Research Showcaseฯ ซึ่งได้มีการพัฒนาความร่วมมือวิจัยกับ ดร 
กฤษณ์ไกรฟ์ นักวิจัย สวทช. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
และเครื่องมือแพทย์

Tokyo 
Tech 
ANNEX

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.
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ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
MTEC

ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และเอก จากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลนี้ Metrohm Young Chemist Award 
2018 (third prized winner) และได้เงินรางวัลจ านวน 67,000 บาท
จากงาน Pure and Applied Chemistry (PACCON) 2019, Bangkok, 
Thailand  ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายอนวุฒัน ์เพ็ชรด า
ระดบัปรญิญาเอก

วิทยานิพนธ์ เรื่องการออกแบบและสังเคราะห์เซ็นเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะ
หนักอันตรายโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์จากอนุพันธ์ของ [5] เฮลิซีน เพื่อการ
เฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อม

การบ่มเพาะจากโครงการความรว่มมือวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา (โท และ เอก)

*นักศึกษารับทุนปริญญาโท ปริญญาเอก จากโครงการทุน TGIST

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.
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ดร.ธีรพงศ์ ยะทา
NANOTEC

นักศึกษาทุน สวทช.
สพ.ญ.สิริกร กิติโยดม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตทุนของ สวทช. ระดับปริญญาเอก ภายใต้ความร่วมมือวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช. เป็นผู้มีศักยภาพสูง ประสบ
ความส าเร็จในการลดอัตราการตายของปลานิลที่มีการจ าลองการ
ระบาดของเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ มีผลงานยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง 
องค์ประกอบนาโนวัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมคอลัมนาริสในปลา 
และกรรมวิธีการเตรียมนาโนวัคซีนดังกล่าว จ านวน 2 สิทธิบัตร โดยมี 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์แล้ว และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในวารสาร 
fish and shellfish immunology ที่มี impact factor 3.185

การบ่มเพาะจากโครงการความรว่มมือวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)

รศ.น.สพ.ดร. นพดล พิฬารัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.น.สพ.ดร. ชาญณรงค์ รอด
ค า  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ดร.ธีรพงศ์) Alumni 
เคยรับทุนในระดับ มัธยมศึกษา 
จนถึงปริญญาเอก

ได้รับรางวัล Nagai Award 
2019 สาขา Pharmaceutical 
Sciences เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2562

มัธยม-ทุนJSTP(ระยะสัน้)
ป.ตรี - ทุน YSTP (Senior Project)
ป.โท-เอก ทุนกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

นักศึกษำรับทุน ป.เอก ในโครงกำรทุน TGIST 

การบ่มเพาะจากโครงการความรว่มมือวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา (โท และ เอก)

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research Scientist) 
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14ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.
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ปีงประมาณ

จ ำนวน Postdoc 2555-2562 รวม 102 คน

ศช ศอ ศว ศน

สถิติทุนนักวิจัยหลังปริญญำเอก
ท ำงำนวิจัยใน สวทช.

ศอ 1 คน

ศช 3 คน

ศว 2 คน

ศน 3 คน

Postdoc 2562 รวม 9 คน

ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มี.ค.62

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 
และนักวิจัยแลกเปลี่ยน
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15ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

1 Dr.Phonphimon
Maitarad:
Shanghai University, 
China

2 Dr.Ye Khaw Thu: 
Okayama Prefectural
University, Japan 

3 Prof.Em.Dr.Yuji
Yoshimura:
AIST and JICA, Japan

4 Prof. Nakamori
Yoshiteru: 
JAIST, Japan

Quantitative- Structure 
Activity Relationship
(QSAR) 
ออกแบบและวิเคราะห์
สารโมเลกุลยา วัสดุนาโน 
โมโนเมอร์ 

การพัฒนาระบบแปลภาษา 
คลังข้อมูลภาษาไทย 
ภาษาพม่า AI 
& Machine Translation 

1) Catalysis for clean fuel 
production and upgrading 
2) Catalytic cracking 
of Naptha to Olefines
3)Thermodynamic analysis of 
catalytic materials 

Systems Methodologies
for Knowledge Consolidation and 
Creation

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยา
และการค านวณระดับนาโน
(NCAS) ศน. (EECi)

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์
ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและ
ความหมาย (LST) ศอ. (EECi)

ดร.นุวงศ์ ชลคุป
กลุ่มวิจัยวัสดสุ าหรับพลงังาน
ทีมวิจัยพลังงานทดแทน (RNET) ศว. 
(EECi)

ดร.กัลยา อุดมวิทิต
รองผู้อ านวยการ ศอ.  

5 Prof.Em.Dr.Grun Armin: 
Chair of Information
Architecture, 
Department of 
Architecture, ETH 
Zurich. Switzerland 

6 Dr.Haoran Zhang: 
Research Fellow at 
School of Resources 
and Environmental
Science,
Wuhan University, China

7 Dr.Intawat Nookaew :
University of Arkansas 
for Medical Sciences
(UAMS), USA

8 Prof. Dr. Nam Van 
Huyn: 
JAIST, Japan

Photogrammetry and Remote 
Sensing

Application of GIS in Health and 
Environment,
Spatial Statistics

Computational Biology, 
Bioinformatics, System Biology, 
Biomedical, Clinical and Nutritional 
Research, 

Knowledge-driven decision making, 
Knowledge-based decision 
systems, Uncertainty management, 
Applications

สทอภ. (EECi) สทอภ. (EECi) ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและ
การค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยไม
โครอะเรย์แบบครบวงจร ศช.

ดร.เจษฎา กาญจนะ
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะ 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝงัตวั
ศอ.

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 
และนักวิจัยแลกเปลี่ยน

สนับสนุนให้นกัวิจัยเยี่ยมเยือนต่างประเทศมาร่วมงานวิจัยกับ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร EECi
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16ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

จุดประกายให้เห็นเสน้ทางอาชีพนักวิจัย โดยโปรแกรมฝึกทักษะวิจัยภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 2 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมีค.-พค. 62 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้มาฝึกทักษะวิจัยในสาขาที่ตนสนใจ พร้อมเรียนรู้
ชีวิตนักวิจัย และกิจกรรมเสรมิทักษะอื่นๆ 

ศว.
นักวิจัย 10 คน

นักเรียน 39 คน

ศอ.
นักวิจัย 8 คน
นักเรียน 13 คน

ศช.
นักวิจัย 12 คน

นักเรียน 21 คน

ศน.
นักวิจัย 9 คน

นักเรียน 13 คน

สก.
นักวิจัย 1 คน

นักเรียน 1 คน

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนา Future (S&T) Talents 

ปี 2562 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก มีจ านวน 87 คน (เพิ่มขึ้นจากปีแรก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 42 คน) 
จากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว. โครงการ JSTP โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น

ฝึกทักษะวิจัยให้เยาวชนผู้มีความสามารถสูงในหอ้งปฏิบัติการวิจัยของ สวทช.
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17ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

ภาพบรรยากาศเยาวชนฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์แห่งชาติ สวทช.
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18ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

Frontier Research (14 มีค. 62)
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

Meet the Scientists (28 มีค. 62)
JSTP & GYSS Alumni

ร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนทุน 
สวทช. ในงาน NAC 2019 (27 มีค. 62)

สืบค้นข้อมูลเพื่อการท าวิจัย (20 มีค.
62)

คุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด (STKS)

Science isn’t finished until it’s communicated
อ.วีณา เนาวประทีป (ทูตสะเต็มและนักสื่อสารวิทยาศาสตร)์ 

(25 มีค. 62) 

ภาพบรรยากาศเยาวชนฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์แห่งชาติ สวทช.
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19ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถสูง
ชื่อกิจกรรม วันที/่ สถานที่ จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม 

(คน)

1.ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (ห้องเรียน
พิเศษ)

14-15 มค. 62 /บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 50

2. ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ 23-25 มค. 62 /บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 140

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพ้ืนฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ) 30 มค. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 30 

4. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น 31 มค. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 30

5. ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

21 กพ. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 144

6. ค่ายวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

21 กพ. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 144

7. ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ 4-6 มีค. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 95 

8. มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 18 13-15 มีค.62 /แฟชั่นไอส์แลนด์ 2,161

9. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 21 (รอบชิงชนะเลิศ) 13-15 มีค.62 /แฟชั่นไอส์แลนด์ 220  

10. การแข่งขันประกวดโครงงานของนักวิยาศาสตร์รุ่นเยาว์คร้ังท่ี 21 (รอบชิงชนะเลิศ) 13-15 มีค.62 /แฟชั่นไอส์แลนด์ 134

11. กิจกรรม Science isn’t finished until it’s communicated 25 มีค. 62 / บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 123

รวมจ านวนเยาวชนผู้มคีวามสามารถสูงเข้าร่วมกิจกรรม 3,271 คน

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนา Future (S&T) Talents 
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20ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

สวทช. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย คัดเลือกทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น (สนับสนุนงบประมาณโดยประเทศญี่ปุ่น)

โครงการ

ครั้งที่ 1 JENESYS 2018 "1st Batch : Exchange for Monozakuri (Manufacturing) and 
Technology“ เยาวชน 11 คน เดินทาง 30 ตค. - 6 พย. 61 ณ เมืองฮาโกดาเตะ และ กรุงโตเกียว 
ครั้งที่ 2 JENESYS 2018 "Science and Technology Exchange" เยาวชน 19 คน เดินทาง 11-18 
ธค. 61 ณ เมืองโทมาโกไม และกรุงโตเกียว

สนับสนุนให้เดก็และเยาวชนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ (ปฐมวัยถึงม.6/อาชีวศึกษา) 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนา Future (S&T) Talents 
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21ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน ในการร่วมส่งเสริมการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนผู้
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต โดย SCB สนับสนุนงบประมำณ 54,502,500 บำท (ระยะเวลำ 10 ปี พ.ศ.2561-2571)

โครงการ JSTP - SCB

รูปแบบการส่งเสริม
- กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย บ่มเพาะ ให้มีศักยภาพ
- ผลักดันให้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์/ท าวิจัย จ านวน 200 คน
- สนับสนุนทุนการศึกษาและการท าวิจัย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 25 คน
- เชื่อมโยงและส่งต่อกับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอ่ืนๆของสวทช.

สนับสนุนให้เดก็และเยาวชนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ (ปฐมวัยถึงม.6/อาชีวศึกษา) 

ผลการด าเนินการที่ส าคัญ: พัฒนา Future (S&T) Talents 
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22ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.

เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน สวทช.

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มคีวามผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเทเพื่อตอบโจทย์
ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

2
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23ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

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

HRI-1
จัดกลุ่มภาระ
งานวิจัย พัฒนาการ
บริหารจัดการวิจัย 
รวมถึงกลไกการ
ท างานให้สอดคล้อง
กับการปรับ
โครงสร้างรองรับ
กระทรวงใหม่

5

HR
 In

iti
at
iv
es

HRI-2
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อม
ส าหรับการท างาน
เชิงรุกร่วมกับทุกภาค
ส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศและ
สร้าง
entrepreneurship 
mindset กับนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

HRI-3
พัฒนากลไกการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานและ            
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรเพื่อรองรับ
การท างานข้ามสาย
งานและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมและ
ธุรกิจเทคโนโลยี

HRI-4
เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 
และความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วมเพื่อ
ผลักดันงานในภารกิจ
ส าคัญขององค์กร 
รวมถึงสร้างโอกาสให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและท างาน
ส าคัญร่วมกัน 

HRI-5
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อม 
ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล รองรับการ
ท างานแบบ multi-
system

เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน สวทช.

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด 
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเท
เพื่อตอบโจทย์ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

2
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24ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

94.7% 77.8% 100% 100% 100%

HRI1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย 
พัฒนาการบริหารจัดการ
วิจัย รวมถึงกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกับ

การปรับโครงสร้างรองรับ
กระทรวงใหม่ 

HRI2

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมส าหรับการท างาน
เชิงรุก ร่วมกับทุกภาคส่วน 
ท้ังในและต่างประเทศและ
สร้างentrepreneurship 

mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

HRI3

พัฒนากลไกการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
ท างานข้ามสายงานและ

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจ

เทคโนโลยี

HRI4

เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วมเพ่ือผลักดัน
งานในภารกิจส าคัญของ

องค์กร รวมถึงสร้างโอกาส
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
ความเช่ียวชาญและท างาน

ส าคัญร่วมกัน 

HRI5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อม ระบบ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
รองรับการท างาน
แบบ multi-system

48%ภาพรวม
ผลส าเร็จการ
ด าเนินงาน

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช. ณ ไตรมาส 2 ปี 2562



www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

25ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI194.7%

จัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางการส่งมอบ
ผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน/
หน่วยงาน วทน.รวมถึงระดับความ
คาดหวัง ความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากรวิจัยแต่ละระดับ และ
ทบทวนกระบวนการพิจารณาเลื่อน/
ปรับต าแหน่งกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ก าหนดกลุ่มต าแหน่งเพื่อจัดท าเส้นทาง
การเติบโตของบุคลากร รวมทั้งสิ้น 11 
กลุ่มภารกิจ โดยคัดเลือกกลุ่มภาระ
งานที่รองรับต าแหน่งงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อองค์กร

น าเสนอนโยบายด้านบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการ Spin-off ของ
กลุ่ม Start-up

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนา การบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่ 
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26ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI2

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

77.8%
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหพ้ร้อมส าหรบัการท างานเชิงรกุ ร่วมกบัทุก
ภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศและสร้าง entrepreneurship mindset 
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

o จัดกิจกรรมพัฒนาร่วมกับ TMC หลักสูตร “นัก
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุน่ใหม่” เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การจัดการเทคโนโลยี โดยมีผัเข้าร่วมจาก TMC 
และศูนย์ ที่รับผิดชอบการผลักดัน/มีปสก.การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ารว่ม 30 คน

o Spin-off inspiration sharing ร่วมหารือวาง
แผนการจัดกิจกรรม sharing และ สร้างแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการท างาน 
entrepreneurship จ านวน 3 ครั้ง
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27ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

พัฒนากลไกการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร เพื่อรองรับการท างานข้ามสายงานและส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม
และธุรกิจเทคโนโลยี

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100% HRI3

จัดกจิกรรม roadshow สื่อสารวิธีการตั้งตัวชี้วัดตามระดับ
ต าแหน่งงาน และคุณภาพตัวชี้วัดที่ดี รวมถึงการวางแผน
พัฒนาบุคลากรตามขีดความสามารถเฉพาะต าแหน่งและ
วางแผนการเติบโตสู่ระดับสูงข้ึน

พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานเรียนรู้
แนวคิดและวิธีการจัดท า IADP ระหว่างทดลองงาน และ 
IADP ประจ าปทีี่ถูกต้อง จะแล้วเสร็จพร้อมใช้ เมษายน 
2562
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28ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมสี่วนรว่มเพื่อ
ผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กร รวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100% HRI4

น าเสนอรูปแบบกิจกรรม R&D sharing 2019 ใน 
concept “Big Impact the story of success”  
โดยมีนักวิจัย 28 คน เป็นผู้น าเสนอ

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร
ส่งเสริม Engagement Key Driver: Senior Leadership and 
Communication ดังนี้

1) NSTDA Style ม.ค.-มี.ค 2562 
2) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สวทช. 
(Teambuilding) TMC in SYNC จ านวนผู้เข้าร่วม 145 คน 
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29ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธบุ์คคลและพฒันาองค์กร สก.

ปรับปรุงประสิทธภิาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล รองรับการท างานแบบ multi-system

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100%
HRI5

• ปรับปรุงรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลบน power BI เพื่อให้มุมมองและประเภท
รายงานสอดคล้องกับการใช้งาน

• เตรียมการน ารายงานเชื่อมโยงกับ Mgt Cockpit 

พัฒนาเคร่ืองมือ/สื่อรองรับการแนะน าองค์กร /ต าแหน่งงานว่าง
ตามแผนงาน และมีกิจกรรมตามแผนการสรรหา 
• ปรับปรุงสื่อและช่องทางการเข้าถึงประกาศต าแหน่งงาน และ

กรอกใบสมัคร /contact lists ผ่าน QR code รูปแบบต่างๆ /
สร้าง Line group เพื่อเปิดช่องทางสอบถาม และรวม pools 
lists ผู้สนใจสอบถามต าแหน่งงาน

• จัดกิจกรรมแนะน าองค์กร ต าแหน่งว่าง และสร้างแรงบันดาล
ใจ รูปแบบ Job Fair and Career Coach โดยออกบูธนิทรรศ
การและรับสมัครงานตามสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 


