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1ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

วาระที่ 4.1  
ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ป 2561

เสนอตอที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/61
4 ตุลาคม 2561

ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร
ฝายบริการทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานกลาง
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2ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

HR SO1: บุคลากร สวทช. มี

ความสามารถสรา้งและถา่ยทอด  

และประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูอ้ย่าง

เหมาะสมเป็นที�ยอมรบัท ั�งจาก

ภายในและภายนอกองคก์ร

HR SO2: บุคลากร สวทช. 

มคีวามผูกพนัตอ่องคก์ร และ          

พรอ้มทุ่มเทเพื�อตอบโจทยส์าํคญั 

และสรา้งผลกระทบใหก้บัประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

• ผลสํารวจการรับรูและการมีสวนรวมในภารกิจองคกร
• ผลสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน

• ผลงานบุคลากร สวทช. ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใช 
(การมีสวนรวมในการผลักดันโครงการระดับประเทศตางๆ)
• สัดสวนผลงานบุคลากรที่เกิดจากการรวมวิจัยและรบัจางวิจัย

เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
• การไดรับรางวัลระดับชาติ และ นานาชาติ ของบุคลากร 

สวทช.
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3ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการของ สวทช. ในภารกิจ 
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ป 2561
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4ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการของ สวทช. ในภารกิจ 
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ป 2561

พัฒนา future talents โดยอาศัยความพรอมของ       ทรัพยากรบุคคล 
(นักวิจัย) และโครงสรางพื้นฐาน    (research facilities) ที่มีอยู โดยจัด
โปรแกรมในรูปแบบตางๆ              ตั้งแตเด็กเล็กไปจนถึงนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

การใชบุคลากรวิจัยและความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐานของสวทช. 
เพื่อการพัฒนากําลังคน STEM ในอนาคต



กลไก
การพัฒนากําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ป 2561

การสนับสนุนพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนแรงผลักดันใหสนใจ

ศึกษาหาความรูและคิดวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร

การสนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และนักศึกษา เพื่อใหทํา
งานวิจัยในโครงการของนักวิจัยสวทช. / 
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โจทยของ
ภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนากําลังคนระดับสูง 
Post Doc/Visiting Professors/                
Sandwich Program : การดึงดูด

นักวิจัยจากตางประเทศ
เขามาทางานวิจัยในประเทศไทย

การจัดตั้ง Alumni           เพื่อ
เปนระบบพี่สอนนอง และคงไว ซึ่ง
ความสัมพันธ            อันดีในการ

ทําวิจัยรวมกับ สวทช.

การสนับสนุนการ

ทําวิจัยในประเด็นมุงเนน      ของ 
สวทช. และเปดประสบการณรวม
ใน  การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและ

สถานประกอบการตางประเทศ

การสรางบุคลากรวิจยัคุณภาพ โดยบมเพาะตั้งแตระดับเด็กเล็ก มัธยม จนถึง ระดับอุดมศึกษา ใหคิดแบบวิทยาศาสตร 
มีแรงบันดาลใจที่จะคนหาความรู เรียนรูผานการลงมอืปฏิบัติ 

และสนับสนุน ใหมี mentoring program ให mentor ศักยภาพสูงผูมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยดูแลเยาวชนอยางใกลชิด 
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6ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561

การพัฒนาสรางหลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศและ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

การพัฒนาหลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง (สจล.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) 
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (SIIT, มธ.)

หลักสูตร ปริญญาโท ไดแก 
• หลักสุตรวิศวกรรมยานยนต            
• หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝงตัว 
• วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร

เพื่อความยั่งยืน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรระบบขนสงทางราง 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล                 
รวมจัดทําหลักสูตร   

การสนับสนุนพัฒนา        ผูมี
ความสามารถพิเศษ        ทาง
วิทยาศาสตร เพื่อเปนแรงผลักดันให

สนใจศึกษาหาความรูและคิดวิเคราะห
แบบวิทยาศาสตร



www.nstda.or.th
© NSTDA 2018

7ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561 Mentor ศักยภาพสูงผูมีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยดูแลเยาวชนอยางใกลชิด

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.กานต กาญจนาภาส 
ผูประกอบการ

ดร.รณพีร ชัยเชาวรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัชตภาคศ ตันติแสงหิรัญ
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
ณ Purdue University
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8ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561

การบมเพาะเยาวชนตั้งแตระดับมัธยม ถึง ปริญญาเอก

ดร.ธัญญพร เปนนักเรียนทุน สวทช.ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศึกษาในระดับป.ตรี-เอก จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตการดูแลของศ.ดร.พิมพใจ จากนั้นไปเปนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก ณ University of 
Michigan, Ann Arbor, MI, USA  และกลับมาสังกัดสถาบันวิทยสิรเิมธี

ดร.ธัญญพร มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร Science มี Impact Factor 33.611 
(Wongnate T, Sliwa D, Ginovska B, Smith D, Wolf MW, Lehnert N, Raugei S, 
Ragsdale SW. The radical mechanism of biological methane synthesis by 
Methyl-Coenzyme M Reductase. Science 2016; 352: 953-958.) 

“ความตอเนื่องของ
การทํางานวิจัย 
แบบกัดไมปลอย              
สราง
นักวิจัยรุนใหม”
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9ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ทํางานที่ไมใชดานวิทยและเทคโน, 27, 
2% ผูประกอบการ/ธุรกิจสวนตัว, 36, 

2%

ทํางานภาคเอกชน, 
409, 27%

อาจารย/นักวิจัย/หนวยงาน
ภาครัฐ, 366, 24%

ศึกษาตอ, 
674, 45%

ขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการ ถึง ปงบประมาณ 2561

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561

จํานวนและสถานภาพหลังสําเร็จการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับ มัธยม ตรี โท เอก                                   
ตั้งแตเร่ิมโครงการ ป 2541 ถึงปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น  3,046  คน                                       
สําเร็จการศึกษา 1,838  คน



www.nstda.or.th
© NSTDA 2018

10ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561

รวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทีไ่ดรับรางวัลนักศึกษาทุนผูมี
ผลงานวิชาการดีเดนในระดับปรญิญาตรี ประจําป 2561

การบมเพาะจากโครงการความรวมมือวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ (ตร)ี

นางสาวภาพตะวัน ทองดี
ระดับปริญญาตรี ศึกษาตอปริญญาเอก 
อนุสิทธิบัตร เรื่อง องคประกอบสําหรับเตรียมฟลมพอลิเมอรซับน้ําคอมพอสิทสําหรับนํามาใชในทาง
เกษตรกรรมเพื่อดูดซับสารฮอรโมนพืชและชะลอการปลดปลอยของสารดังกลาวออกจากฟลม เลขที่คํา
ขอ 1703001683 และยังมีรางวัลและผลงานอื่นๆ

ดร. พนิดา พรหมพินิจ
NANOTEC

รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารยมาลี  ประจวบสุข 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561 การบมเพาะจากโครงการความรวมมือวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ (โท)

ดร.วุฒินันท เจียมศักดิ์ศิริ
TMEC, NECTEC

รศ. ดร. เอกชัย จันทสาโร
บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิริน
ธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

• ตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor (2.43) 1 ฉบับ 
• ผลิตภัณฑตนแบบ / กระบวนการตนแบบระดับหองปฏิบัติการและภาคสนาม                                               

การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสาหรับตรวจหาไมโครฟลาเรียของพยาธิเทาชาง 
• ยื่นขอสิทธิบัตร "อุปกรณสาหรับการตรวจหาเช้ือพยาธิอยางรวดเร็วและกรรมวิธีการตรวจโดยใชอุปกรณนั้น"                   

เลขทีค่ําขอ 1701001524

 นางสาวอชิณญาณ เผือกรอด

รวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท      ในสาขา
ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สําเร็จการศึกษาและ
ไดรับรางวัลนักศึกษาทุนผูมีผลงานวิชาการดีเดน 
และไดรับทุนศึกษาตอ          ในระดับ
ปริญญาเอก ในป 2561 โดยรวมนําเสนอผลงาน
และถวายรายงานผลงานอนัเนือ่งจากวิทยานพินธเรือ่ง 

การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสําหรับตรวจหา        
ไมโครฟลาเรียของพยาธิเทาชาง

รศ.ดร.สิริจติ           
วงศกําชัย
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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12ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561 การบมเพาะจากโครงการความรวมมือวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ (เอก)

ดร.วิยงค กังวานศุภมงคล
NANOTEC

ผศ. ดร.นัดดา เวชชากุล
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ในสาขาวัสดุ
ศาสตร จากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สําเร็จการศึกษาในป 
2561 จํานวน 4 คน ไดแก
1) นายพฤชัย พงษวัน 
2) นายศรัญู ชัยวิเชียร
3) นางสาวสุดารัตน อิสระพนาชีวิน
4) นางสาวอุมาพร ลําดับ

รวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ในสาขาวัสดุ
ศาสตร จากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สําเร็จการศึกษาในป 
2561 จํานวน 4 คน ไดแก
1) นายพฤชัย พงษวัน 
2) นายศรัญู ชัยวิเชียร
3) นางสาวสุดารัตน อิสระพนาชีวิน
4) นางสาวอุมาพร ลําดับ

ไดรับรางวัลนักศึกษาทุนผูมีผลงานดีเดน
ประจําป 2561 และ ไดผานการคัดเลือกให

ไดรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ 
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐ
เกาหลี ประจําป 2561 จากศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.

นางสาวสุดารัตน อิสระพนาชีวิน

ไดรับรางวัลนักศึกษาทุนผูมีผลงานดีเดนประจาํป 
2560 และไดผานการคัดเลือกใหไดรับทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 
สาธารณรัฐเกาหลี ประจําป 2561 จากศูนยนา
โนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.

นางสาวอุมาพร ลําดับ
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13ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดําเนินการที่สําคัญ: ป 2561

การสนับสนุนการ

ทําวิจัยในประเด็นมุงเนน      
ของ สวทช. และเปด
ประสบการณรวมใน  

การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและ
สถานประกอบการตางประเทศ

ความรวมมือกับบริษัทเอกชน : 
141 Industrial Engineers 
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14ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

Alumni และ ชมรมนักเรียนทุน สวทช.

การจัดตั้ง Alumni เพื่อเปนระบบพี่สอนนอง            และคงไว ซึ่ง
ความสัมพันธ  อันดีในการทําวิจัยรวมกับ สวทช.

วัตถุประสงค –
• ใหเกิดความรัก สามัคคี ในหมูคณะของผูรับทุนของ 

สวทช. 
• การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ สวทช. 
• ความเชื่อมโยงดานงานวิจัยและพัฒนารวมกันในอนาคต 
• เพ่ือสรางความเขมแข็งและรวมปนกําลงัสําคัญในการ

พัฒนาคนและพัฒนาประเทศ

ปจจุบัน alumni ที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญใกลเคียงกันมี
1. แผนจัดทําโครงการความรวมมือวิจัยรวมกัน เห็นถึงความสําคัญในการรับทุนวิจัยรวมกัน 
2. การรับดูแลนักศึกษาทุนรุนนองหรอื second generation รวมถึง
3. การใหความสําคัญและการมีสวนรวมในการเปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณ และ
4. รวมจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกสมาชิกชมรมฯ
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15ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

  การพัฒนากําลังคนระดับสูง
  ตัวอยาง นักวิจัยเยี่ยมเยือน Visiting Professor

Post Doc/Visiting Professors/Sandwich Program : 
การดึงดูดนักวิจัยจากตางประเทศเขามาทํางานวิจัยในประเทศไทย
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16ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดาํเนินการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ของ สวทช.

ไตรมาส 4 ปี 2561 
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17ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

102%

100%100%

100%

100% 102%

HRI 5

สรา้งโอกาสใหเ้กดิการแลกเปลี�ยน
ความรู ้ความเชี�ยวชาญและทํางาน
สําคญัรว่มกนั (EECi และ ประเดน็
วจิัยมุง่เนน้)

HRI 4
สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรให ้
พรอ้มสําหรับการทํางานเชงิรกุ
รว่มกบัภาคอตุสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรมและหน่วยงานใน
ตา่งประเทศ

HRI 2
สรา้งสภาพแวดลอ้มและกลไก

สนับสนุนการดําเนนิงานในภารกจิ
สําคญั

•กลการบรหิารผลตอบแทนและ
สทิธปิระโยชน์

•กลไกการบรหิารศกัยภาพและ
ความสามารถบคุลากรวจิัย

 

HRI 3

พัฒนากลไกการสื�อสาร
เพื�อสรา้งความเขา้ใจในระบบ 

การบรหิารงานผลการปฏบิตังิาน

HRI 6

สรา้งความรูส้กึของการมสีว่นรว่ม
และพรอ้มทุม่เทศกัยภาพและ
ความสามารถเพื�อรว่มผลกัดนังาน
ในภารกจิสําคญัขององคก์ร

HRI 1
รักษามาตรฐานและปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการดําเนนิงาน
ตามแผนบรหิารและพัฒนา

บคุลากรอยา่งตอ่เนื�อง 

101
%

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล
ไตรมาส 4 ปี 2561 

ผลสําเร็จสะสมรอยละ 101 เทียบแผนสะสมไตรมาส 4 รอยละ 100
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18ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

สรา้งความรูส้กึของการมสีว่นรว่มและพรอ้มทุม่เทศักยภาพและความสามารถ          
เพื�อรว่มผลกัดนังานในภารกจิสําคญัขององคก์ร

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

100%

HRI 1

พัฒนาระบบฐานขอมูล ขอเสนอแนะ 
ขอรองเรียน พรอมใชงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
และตรงกับความตองการของพนักงาน 14 ขอ
o ดานบุคคล และสวัสดิการ  (6)
o ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1)
o ดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (4)
o ดานนโยบาย แผนงานและการเงิน (3)

ผลศึกษาความเชื่อมโยงของการกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดระดับบุคคลกับเปาหมายองคกร แลวเสร็จ

o มีความเชื่อมโยงของการกระจายตัวชี้วัด           
จาก BSC ไป IADP เฉลี่ยอยูที่ระดับ 98.36% 

พัฒนากลไก
การสื่อสารและ
ชองทางเปดรบั
ความคิดเห็น

เชื่อมโยง
เปาหมาย
องคกร        

สูเปาหมาย
บุคลากร
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19ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

100% สรา้งโอกาสใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนความรู ้ความเชี�ยวชาญและ
ทํางานสําคัญรว่มกนั (EECi และ ประเด็นวจัิยมุง่เนน้)

HRI 2

กลไกการสื�อสาร
และสรา้งการมสีว่น
รว่ม แลกเปลี�ยนองค์

ความรูส้าํคญั
แลว้เสร็จไตรมาส 2

ระดับการรับรูเ้ขา้ใจ
เกี�ยวกบัภารกจิสําคัญ
ขององคก์ร เฉลี�ย

จัดกจิกรรมสรา้ง
การมสีว่นรว่มของ
กลุม่เป้าหมาย
ระดับตา่งๆ เป็นไป 
ตามแผน

R&D sharing 2018
5 ประเด็นมุง่เนน้
3 Integrated platform

3 Integrated platform
conference

EECi
communication

จัดกระบวนทัพ
รองรับไทยแลนด ์4.0

Forum จัด          
กระบวนทัพ สวทช. 
(research and                   
non-research)

100%

82.43%
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20ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

100% สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรใหพ้รอ้มสําหรับการทํางานเชงิรกุร่วมกับภาคอตุสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรมและหน่วยงานในตา่งประเทศ

HRI 3

ศกึษาดงูาน
กลุม่อตุสาหกรรม             

และ SMEs 

• นักวจิัยใหมส่มคัรเขา้
รว่มกจิกรรม 26 คน 

• เยี�ยมชมศกึษาดงูาน 
10 ครั �งและสรปุสิ�งที�
ไดจ้ากการเรยีนรู ้

พัฒนานักวจิัยรุน่ใหมเ่พื�อ
เสรมิสรา้งเครอืขา่ย 

• เสรมิสรา้งนักวจิัยจบใหม่
เขา้ใจและปรับตวัตอ่
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน 27 คน พี�เลี�ยง
นักวจิัยรุน่ใหม ่14  คน

ถา่ยทอดประสบการณ์
จากผูบ้รหิาร
จากภาคธรุกจิ

•ผูเ้ชี�ยวชาญและ
ผูบ้รหิารจาก
ภาคเอกชนถา่ยทอด
ประสบการณ์ 3 ครั �ง 
โดยมผีูบ้รหิารและ
บรหิารจัดการวจิัย 
เขา้รว่ม 188 คน
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21ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

100%

HRI 4 พัฒนากลไกการสื�อสารเพื�อสรา้งความเขา้ใจใน
ระบบบรหิารงานผลการปฏบิัตงิาน

• สรปุประเด็นสําคญัการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการนําผลประเมนิไปใช ้จัดเก็บองคค์วามรู ้และจัดทําคูม่อืและสื�อ
สําหรับการสื�อสารทําความเขา้ใจ ประชาสมัพันธผ์า่นชอ่งทางสื�อสารภายใน องคก์ร 

• จัด Coaching session กลุม่ยอ่ย เพื�อสื�อสารถามตอบ สรา้งความเขา้ใจ Line managers จํานวน 3 สายงานระดบั
ผูอํ้านวยการฝ่ายขึ�นไป  มผีูเ้ขา้รว่ม 30 ทา่น เกี�ยวกบัระบบการประเมนิผล ใหส้ามารถเขา้ใจ ปรับใช ้สื�อสารและให ้
คําแนะนําผูอ้ ื�นไดถ้กูตอ้ง

กําหนดเป้าหมายตาม
ระดับตําแหน่ง

ตั �งเป้าหมายเชงิปรมิาณ 
และคณุภาพ

สดัสว่นและความเชื�อมโยง
ของเป้าหมาย

การมอบหมายงาน

การทบทวนและปรับปรงุ
ผลงาน

การตรวจสอบตดิตาม

การประเมนิผลงานโดย
แยกระดับ performance

ที�มาของเกรด
และการให ้factor ทมีงาน

การใชป้ระโยชนจ์าก 
คะแนนของผลการปฏบิัตงิาน

Planning Coaching & Feedback Evaluation & Rewards
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22ผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝายกลยุทธบุคคลและพัฒนาองคกร สก.

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

102%

HRI 5 สรา้งสภาพแวดลอ้มและกลไกสนับสนุนการดําเนนิงานในภารกจิสําคัญ
• การปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร
• กลไกการบรหิารผลตอบแทนและสทิธปิระโยชน์
• กลไกการบรหิารศกัยภาพและความสามารถบคุลากรวจิยั
• กลไกการบรหิารสมัพนัธบ์คุลากร

การปรับปรงุโครงสรา้งองคก์รการปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร
กลไกการบรหิารผลตอบแทน

และสทิธปิระโยชน์
กลไกการบรหิารผลตอบแทน

และสทิธปิระโยชน์

กลไกการบรหิารศกัยภาพและความสามารถ
บคุลากรวจิัย

กลไกการบรหิารศกัยภาพและความสามารถ
บคุลากรวจิัย กลไกการบรหิารสมัพนัธบ์คุลากรกลไกการบรหิารสมัพนัธบ์คุลากร

• ปรับปรงุรปูแบบ rewarding system 
ในเชงิคา่ตอบแทนในรปูแบบตัวเงนิ
และไมใ่ชต่ัวเงนิใหส้อดคลอ้งกับ 
Performance ทมีและบคุคล
• เทยีบเคยีงแนวทางการจา่ย
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารกับองคก์ร
ที�มพัีนธกจิใกลเ้คยีงกัน เพื�อรองรับ
โครงสรา้งและลักษณะงานใหมต่ั �งแต ่
ปี 2562 เป็นตน้ไป

การจัดสภาพแวดลอ้มและ
สวสัดกิารรองรับคณุภาพชวีติของ
บคุลากรที�จะเดนิทางไปทํางาน 
EECi ตามแผนได ้100%  โดย
สามารถเดนิทางและใช ้facilities 
รองรับการทํางานไดต้ั �งแต ่
กันยายน 61 เป็นตน้ไป

สรา้งความรว่มมอืและจัดรปูแบบทมี            
บรูณาการขดีความสามารถนักวจัิยขา้ม
หน่วยงาน เพื�อตอบโจทยภ์ารกจิสาํคัญ                   
ผา่นกจิกรรมสรา้งการมสีว่นรว่มในเวท ีR&D 
connect และหารอืกลุม่ยอ่ยตามภารกจิ
ประเด็นมุง่เนน้ และสื�อสารเพื�อแลกเปลี�ยน
องคค์วามรู ้ครบตามแผน 100%

ปรับกระบวนทัพ ตลอดจน กระบวนการสง่มอบ
ผลงาน และโครงสรา้งองคก์ร ใหร้องรับและ
มุง่เนน้ที�การผลักดันและสง่มอบผลงานตาม
ภารกจิสําคัญและตอบโจทยป์ระเทศ ไปสูไ่ทย
แลนด ์4.0 แลว้เสร็จตามที�วางแผนไว ้
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ทบทวนหลักเกณฑ ์
กลไกและ

กระบวนการทํางาน
สนับสนุน

รองรับ
การจัดกระบวนทัพ สง่

มอบภารกจิสําคญั

การทบทวนเกณฑก์ารตดิตาม
ประเมนิผลลัพธแ์ละประสทิธภิาพของ
หน่วยวจัิย

การทบทวนกระบวนการและหลักในการ
จัดสรรทรัพยากรดา้นงบประมาณตาม
ภารกจิ

การทบทวนเกณฑก์ารประเมนิบคุลากร
และการเลื�อนตําแหน่งดา้นวจัิยและ
พัฒนา และวศิวกรรม

การทบทวนกระบวนการจัดตั �ง
หน่วยงานและการจัดบคุลากร          
ลงโครงสรา้งตามขดีความสามารถ

HRI 5
(เพิ�ม
จากแผน)
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RetainDevelopAcquire Recognition

ผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ไตรมาส 4 ปี 2561 

102% HRI 6 รักษามาตรฐานและปรับปรงุประสทิธภิาพการดําเนนิงานตามแผนบรหิาร
และพัฒนาบคุลากรอยา่งตอ่เนื�อง 

Manpower planning
วางแผนการสรรหาบคุลากร ระยะสั �น 

รองรับลักษณะงานใหม ่EECi

(ภาพรวมอตัรา+ความตอ้งการแตล่ะ 

function) รว่มกบั วางแผนระยะยาว

รว่มกบั สายงานเสรมิสรา้งศักยภาพ

บคุลากรวจิัย เพื�อดงึดดูบคุลากรที�มี

ศักยภาพ  เขา้รว่มทํางานตามภารกจิ

การพัฒนาแบบทดสอบเพื�อคัด
กรองบคุลากรที�มขีดี
ความสามารถและเป็นไปตาม
คา่นยิมหลักและนําไปใชใ้น
การคัดเลอืกบคุลากร เขา้
ทํางาน ตั �งแตม่ถินุายน 61

Competency based 
assessment

ความสําเร็จของการจัด
กจิกรรมพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ขดีความสามารถตาม
ตําแหน่งงานที� 304.5 จาก 
293.5 training days คดิเป็น 
103.75%

Competency based 
development

การดแูลบคุลากรตามกลไกการ
บรหิารและพัฒนาบคุลากรตามระดับ
ศักยภาพ Top & Low performer 
ดําเนนิการตามกลไกและแผนที�
กําหนด 90%

Managing High & Low 
performance

HR data 
management

ปรับปรงุรายงาน HR Report ให ้
ใชง้าบนโปรแกรม Power BI 
เรยีกดขูอ้มลูในรปูแบบที�
เหมาะสม รวมถงึขอ้มลูมกีาร 
update ทันตอ่การใชง้าน โดย
เปิดใหผู้บ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง
ใชง้านได ้30 กนัยายน 2561

จัดทําแผนสง่เสรมิ
ความผกูพันของ
บคุลากรตามสาย
งาน/ศนูยแ์หง่ชาต ิ
เป็นไปตามแผน 
100%

Engagement

ความสําเร็จตามแผนการ

ดําเนนิงานเพื�อการพัฒนาคณุภาพ

ชวีติและสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน      เป็นไปตามแผนจัด

กจิกรรม 6 หมวด  จํานวน 55 

กจิกรรมเกนิแผนที�ตั �งไว ้

Quality of work-life

Career opportunities

พัฒนาและประยกุตใ์ชก้ระบวนการสง่มอบ
งาน รองรับกระบวนการ proactive 
promotion โดยเริ�มประยกุตใ์ช ้สําหรับการ
โอนยา้ยบคุลากรและสง่มอบงานระหวา่ง
สงักดัเดมิและใหม ่ตั �งแตเ่มษายน 2561
โดยมกีารจัดทําแผนสง่มอบงานและพัฒนา
ขดีความสามารถเขา้สูตํ่าแหน่งระดับบรหิาร 
(ผูจ้ัดการ) ตาม management 
development plan (MDP)
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ขอบคุณ


