
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ณ ไตรมาส 3 ปี 2562

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานกลาง

เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ 9/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 



ผลการด าเนินงานตามแผน ณ สิ้นไตรมาส 3
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  80 ของแผนปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ

หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ พร้อม
สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ 

คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ



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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เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน สวทช.

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มคีวามผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเทเพื่อตอบโจทย์
ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ
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NSTDA Core Values : Nation First, S&T EOcellence, Teamwork, Deliverability, Accountability & Integrity

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

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



100% 100% 100% 100% 100%

HRI1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย 
พัฒนาการบริหารจัดการ
วิจัย รวมถึงกลไกการ
ท างานใหส้อดคล้องกับ

การปรับโครงสร้างรองรับ
กระทรวงใหม่ 

HRI2

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมส าหรับการท างาน
เชิงรุก ร่วมกับทุกภาคส่วน 
ท้ังในและต่างประเทศและ
สร้างentrepreneurship 

mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

HRI3

พัฒนากลไกการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรเพื่อรองรับการ
ท างานข้ามสายงานและ

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจ

เทคโนโลยี

HRI4

เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงาน
ในภารกิจส าคัญขององค์กร 
รวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้  ความ
เชี่ยวชาญและท างานส าคัญ

ร่วมกัน 

HRI5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อม ระบบ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
รองรับการท างาน
แบบ multi-system

80%
ภาพรวม

ผลส าเร็จการด าเนินงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช. ณ ไตรมาส 3 ปี 2562



HRI1100%

จัดท าคู่มือการจัดสรรและแบ่ง
ประเภทหน่วยงาน โครงสร้าง
องค์กร และจัดทัพบุคลากรให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางงาน 
และบุคลากร สื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงในการจัด
โครงสร้างองค์กรและบุคลากรในสาย
งานต่างๆ 

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนา การบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการ
ท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่ 

เสนอ หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรวิจัย
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งมอบผลงาน
ของหน่วยวิจัย ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง และสื่อสารนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และร่างเกณฑ์คะแนนประเมินผลงานทาง
วิชาการทั้งในเชิงประเภทผลงานและค่า
คะแนน เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาเมื่อ 20 
มิถุนายน 2562

ทบทวนกลไกสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม
การสร้าง entrepreneurship ด้วยกลไก
การ spin-off เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจ 
start up โดยก าหนดแนวทางบริหาร
จัดการบุคลากร รวมถึงสิทธิประโยชน์
รวมถึงกระบวนการสนับสนุต่างๆ รองรับ



HRI2

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100%

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหพ้ร้อมส าหรบัการท างานเชิงรกุ 
ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศและสรา้ง
entrepreneurship mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

o จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะ                  
“นักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 
เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมที่รับผิดชอบ     
การผลักดัน/มีปสก. การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าร่วม 30 คน

o Spin-off inspiration sharing ร่วมหารือ
วางแผนการจัดกิจกรรม sharing และ 
สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการ
ท างาน entrepreneurship โดยมีนักวิจัย
เข้าร่วมกว่า 90 คน



พัฒนากลไกการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร เพื่อรองรับการท างานข้ามสายงานและส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม
และธุรกิจเทคโนโลยี

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100% HRI3

พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานเรียนรู้
แนวคิดและวิธีการจัดท า IADP ระหว่างทดลองงานที่
ถูกต้อง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างทดสอบบทเรียนและ
แบบทดสอบ ซึ่งจะเปิดใช้งาน ประมาณ ส.ค 62

วางแผนการดูแล/พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง 
ร่วมกับผู้บริหาร/ผุ้บังคับบัญชาแต่ละสายงานรวมถึง
วางแผนพัฒนาปรับปรุงระดับความสามารถของ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติต่ า รวมทั้งสิ้น 22 คน



เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อ
ผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กร รวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100% HRI4

จัดกิจกรรมสร้างโอกาส และสภาพแวดล้อมการให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโครงการส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ส าคัญร่วมกัน ภายใต้ชื่อ R&D Sharing 2019 BIG IMPACT : The 
Story of success 14-17 พฤษภาคม 2562 เรื่องราวของ 23 
Speaker กับการแชร์ประสบการณ์จริงที่สร้างผลงานวิจัยจนเกิดเป็น 
BiG IMPACT จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  673 คน ผลส ารวจความ
พึงพอใจวิทยากรอยู่ในระดับ 94.63% และการรับรู้เข้าใจสร้างแรง
บันดาลใจอยู่ที่ 89.75%

• ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพัน
บุคลากรส่งเสริม Engagement Key Driver: Senior 
Leadership and Communication ตามแผนงานที่ก าหนด 
ดังนี้ 

• สื่อสารประเด็นส าคัญและองค์ความรู้หลักคิดในการท างาน
ต่างๆ ผ่านวารภารภายใน ชื่อ NSTDA Style เม.ย.-
ม.ิย.2562

• จัดเวทีสื่อสารประเด็นที่ส าคัญกับองค์กรและพนักงาน (HR.) 
ส าหรับกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ประเด็นสิทธิประโยชน์ใหม่
บุคลากร สวทช.



ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล รองรับการท างานแบบ multi-system

ผลด าเนินการที่ส าคัญ

100%
HRI5

น าเสนอสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในสว่นของ 
ค่าปฏิบัติงานนอกพื้นที่และค่าที่พักส าหรับุคลากร สวทช. 

ผู้ไปปฏิบัติงานท่ี EECi

• รวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาชีพท่ีเป็นที่ต้องการ 
ของ Top5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน

ว่าง และทุน

• จัดกิจกรรมแนะน าองค์กร 3 แห่ง ตามเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งงานว่างและทุนการศึกษา

• ปรับปรุงหน้าเว็บและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และช่องทางการเข้าถึง

ข้อมูล ต าแหน่งงานว่าง
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รายละเอียด
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 2562

ไตรมาส 3/2562

ข้อมูลรายงาน ณ 30 มิถุนายน 2562



HR
Initiatives

แผนการด าเนินการปี 62 น้ าหนัก ความก้าวหน้า
ร้อยละ (ผล/แผน)

HRI1
จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 35 9.5/9.5

HRI2
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างานเชิงรุกร่วมกับทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศและสร้าง entrepreneurship mindset กับนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

10 4.5/4.5

HRI3
พัฒนากลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรเพื่อรองรับการท างาน ข้ามสายงานและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และธุรกิจเทคโนโลยี

10 3/3

HRI4
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อ
ผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

20 4.5/4.5

HRI5 ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system 25 8.5/8.5

ผลส าเร็จร้อยละ  80 
เทียบแผนไตรมาส 3 ร้อยละ 80

ภาพรวมผลการด าเนินงานด้านการบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช. ณ ไตรมาส 3 ปี 2562



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส 3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.1
การจัดประเภทหน่วยงาน 
โครงสร้างองค์กร และจัดทัพ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ทิศทางงาน

น าหลักการ/คู่มือ การแบ่งประเภท
หน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และ
บุคลากร สื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงในการท างาน

• สื่อสารหลักการแบ่งประเภทหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร 
และแนวทางการบริหารจดัการให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ - น า (ร่าง) คู่มือการแบ่ง
ประเภทหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และบุคลากร 
น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารด้านการบรหิารในวันที่ 26 
มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ 

• สื่อสารและเผยแพร่เพื่อใช้อ้างองิในการท างานไปยัง
หน่วยงานด้านพัฒนาองค์กรในทุกศูนย์แห่งชาติและผู้
ประสานงาน HR เพ่ือเป็นข้อมูลอา้งอิงในการท างาน
ต่อไป 

ผลส าเร็จร้อยละ 4  จาก  4



HRI-1
จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 



HRI-1

(ร่าง)  คู่มือการแบ่งประเภทหน่วยงาน 



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส 3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบ
ผลงานท่ีสอดคล้องกับลกัษณะ
งานของหน่วยวิจัยและเช่ือมโยงสู่
เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย

เสนอทบทวนเกณฑ์การประเมิน
บุคลากรวิจัยตามระดับต าแหน่ง           
ต่อผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็น/
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

• หารือเชิงนโยบายต่อที่ประชุมผู้บริหารระดบัสูง สวทช.  
เม่ือ 1 มิย. 62 ในการปรับเกณฑ์ประเมินบคุลากรวิจยัให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งมอบผลงานของหน่วยวิจัย 
โดยเสนอทบทวนเกณฑ์คะแนนประเมินผลงานทาง
วิชาการทั้งในเชิงประเภทผลงานและค่าคะแนน
โดยน าเสนอต่อคณะท างานวิชาการของ สวทช. เม่ือวันที่ 
20 มิถุนายน 2562 เพ่ือขอความเห็นและปรบัปรงุตาม
ข้อเสนอแนะ

• ด าเนินการจัดท า Competency ตามระดับต าแหน่ง   
ของบุคลากรกลุ่มวิจัยและพฒันา จ านวน 13 ตัว              
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างน าเสนอต่อผู้บรหิารเพ่ือขอ
ความเห็นและปรับปรงุตามข้อเสนอแนะและเช่ือมโยงสู่
เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัยต่อไป

ผลส าเร็จร้อยละ  7.5 จาก  7.5



18

18

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบผลงานที่สอดคล้องกับลกัษณะงานของหน่วยวิจัยและเชื่อมโยงสู่เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย

18
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Innovative 
Thinking

Industrial Trends & 
Analysis

R&D quality 
Management

Intellectual 
Property 

Management

Business 
Development**

Bioscience and 
Biotechnology

Nanoscience and 
Nanotechnology

Electronics & Information 
Technology

Material and 
Engineering Technology

Energy Technology

Agenda based

Frontier Research

Technology serves 
National S&T infra

Others

Leadership

Application and 
Utilization

Willingness to 
Accept Challenge 

Responsibility 

Self -
Management

Project 
Management*

*

Networking &
Collaboration**

สอดคล้องกับ NSTDA R&D                 
functional competency

** Key competencies 
required for the future

Ability to apply knowledge across situations

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบผลงานที่สอดคล้องกับลกัษณะงานของหน่วยวิจัยและเชื่อมโยงสู่เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย



PG 19 PG 21PG 17PG 16PG 15PG 14

Leadership

Willingness to Accept Challenge & Accountability

Innovative Thinking

Project/Program Management

Self Management

Application and Utilization

Intellectual Property Management

Business Development

Industrial Trends & Analysis

R&D Quality Management

mentoring

Acceptability

Networking and collaboration

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบผลงานท่ีสอดคล้องกับลกัษณะงานของหน่วยวิจัยและเชื่อมโยงสู่เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย



PG 19 PG 21PG 17PG 16PG 15PG 14

การได้รับการยอมรับ Acceptability

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบผลงานท่ีสอดคล้องกับลกัษณะงานของหน่วยวิจัยและเชื่อมโยงสู่เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย



แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส 3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(2) ทบทวนโครงสร้าง
ต าแหน่งและจัดท าแผนการ
พัฒนาศักยภาพตามเส้นทาง
การเติบโต

จัดท าเส้นทางการเติบโต และก าหนด
หัวข้อการเรียนรูท้ี่จ าเป็นแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่งงานเพื่อการวางแผนพัฒนา

• อยู่ระหว่างจัดท าเส้นทางการเติบโตและก าหนดหวัข้อการเรียนรู ้ 
ที่จ าเป็นแต่ละกลุ่มต าแหน่งงานที่ส าคัญ 11 กลุ่มต าแหน่งงาน 
1. กลุ่มภารกิจสนับสนุนการวิจัย  
2. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 
4. กลุ่มบริหารเทคโนโลยีฐาน
5. กลุ่มภารกิจพัสดุ
6. กลุ่มการเงินบัญชี  
7. กลุ่มกลยุทธ์
8. กลุ่มพัฒนาก าลังคน
9. กลุ่มพัฒนาบุคลากรวิจัย
10. กลุ่มประชาสัมพันธ์/วิเทศน์
11. กลุ่มแผนและนโยบายประเมินผล

• วางแผนการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสายงานบรหิารเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ ก่อนด าเนินการสื่อสารการน าไปใช้ภายใน ไตรมาส 
4/2562 

ผลส าเร็จร้อยละ 4 จาก 4

HRI-1
จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 
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1 สนับสนุนวจิัย

2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 พัฒนาธุรกิจ

4 บริหารเทคโนโลยีฐาน

5 กลยุทธ์

6 พัฒนาก าลังคน

7 พัฒนาบคุลากร(วิจัย)

8 ประชาสัมพันธ์ /วิเทศ

9 แผนและนโยบาย
ประเมินผล

10 พัสดุ

11 การเงิน บัญชี

ก าหนดกลุ่มภาระงาน: ก าหนดกลุ่มต าแหน่งเพื่อจัดท าเส้นทางการเติบโต (Career path) ของบุคลากร

สีเขียว = ด าเนินการแล้วเสร็จ
สีฟ้า = อยู่ระหว่างด าเนินการ



ตัวอย่างหัวข้อความรู้ทักษะที่จ าเป็นของระดับต าแหน่งภายใต้กลุ่มงานต่างๆ



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับ              
กระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี
62

เป้าหมาย ไตรมาส 3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(3) ทบทวนกลไกสิทธิ
ประโยชน์เพื่อสง่เสริมการ
สร้าง entrepreneurship 

o จัดท าคู่มือ (Guidelines) การให้บริการ 
Standard Services ด้าน HR ส าหรับ
การ spin-off ส าหรับกลุ่ม Startup 
และน าเข้าระบบ ISO

o สื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

• ด าเนินการจัดท าคู่มือ (Guidelines) การให้บริการ 
Standard Services ด้าน HR ส าหรับการ spin-off แล้ว
เสร็จ และอยู่ระหว่างการน าเข้าระบบ ISO และสื่อสารต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลส าเร็จร้อยละ 7.5 จาก 7.5



2

6

ทบทวนกลไกสิทธิประโยชน์เพื่อก าหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากร 
รวมถึงสิทธิประโยชน์รวมถึงกระบวนการสนับสนุนต่างๆ รองรับการส่งเสริมการสร้าง entrepreneurship 
ด้วยกลไกการ spin-off เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจ start up 

26



HRI-1
จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย 
ไตรมาส  3/2562

ผลการด าเนินการ 
ไตรมาส 3/2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.3 สร้าง work 
environment เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานข้ามสายงาน 

• การจัดประชุมระดมสมองและ
น าเสนอ TOP ตามกลุ่มภารกิจ

• จัดกิจกรรมสื่อสารความเข้าใจ
และส่งเสริมการมีส่วนรว่มใน
เป้าหมายส าคัญของฟังก์ชั่นงาน
ที่รับผิดชอบ
(เป้าหมายไตรมาส 2 – 3)

จัดกิจกรรมสื่อสารความเข้าใจและสง่เสรมิการมีส่วนรว่มในเป้าหมาย
ส าคัญ ระหว่างผู้บริหารระดบัสูงและหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ เพื่อระบุ
เป้าหมายและทิศทางให้ชัดเจน ในระยะ 3 ปี รวมถึงสื่อสารถึง
หน่วยงานใหม่ สวทช.รองรับโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศ

• 1 เม.ย. 62 NSTDA DAY ตอน "National S&T Infrastructure 
for Better Nation" จ านวนบุคลากร ที่เข้าร่วม 290 คน และผ่าน 
FB Live 705 คน

• 31 พ.ค. 1 มิ.ย. 62 Brainstorming for NSTDA To be RDI 
Trendsetter of Thailand ระดมความคิด แนวทางการขับเคลื่อนทศิ
ทางการท างาน สวทช. ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ผลส าเร็จร้อยละ 4 จาก 4



HRI-1.1.3 สร้าง work environment เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท างานขา้มสายงาน 



HRI-2
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศและสร้าง 
entrepreneurship mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-2.1 สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ของบุคลากรวิจัยให้เท่าทันต่อ
แนวโน้มทางธุรกิจ เรียนรู้ 
real world situation จาก
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

จัดกิจกรรมกระตุ้น/ผลักดัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรวิจัยและภาคี
เครือข่าย ภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตร ทั้งภายในและภายนอก 
สวทช.

• 30-31 พ.ค. 62  จัดกิจกรรมกระตุ้น/ผลักดัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยและภาคีเครือข่ายภาคเกษตร  
ภายใต้กิจกรรมชื่อ NSTDA Budding Network 2019:Site visit 
(EECi) จังหวัดระยอง  เปิดประสบการณ์ในการท างานภาค
เกษตรกรรมและความต้องการของเกษตรกร น าผลงานวิจัย         
ที่ใช้ได้จริงจากรุ่นพี่มาช่วยเหลือเกษตรกร  โดยมีนักวิจัยใหม่ 13 
คน  และมีวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรพื้นที่ ผ่านการสนับสนุนจาก
ทีม AGRITEC (สท.) 

• ประโยชน์ที่ได้รับ นักวิจัยใหม่ได้รู้จักพื้นที่ EECi ความรู้
ประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร ท าให้ได้เปิดโลกทรรศน์ในการ
ท างาน เกิดแรงบันดาลใจใหม่กับนักวิจัยรุ่นพี่น าผลงานวิจัยไปใช้
จริงช่วยเหลือเกษตรกร นักวิจัยใหม่ได้รู้จักกันเองมากข้ึน เห็นภาพ
การท างานเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้เทคนิคการท างานต่าง ๆ ในการท า
วิจัย เรียนรู้การท างาน เรียนรู้เกษตรหมุนเวียน และน าไปปรับ
ประยุกต์การท างานและต่อยอดงานวิจัยที่ใช้ได้จริงต่ในการสร้าง
และส่งมอบผลงานวิจัยสวทช.ต่อไป

ผลส าเร็จร้อยละ  4 จาก 4



สร้างประสบการณ์การเรียนรูข้องบุคลากรวิจัยให้เท่าทันต่อแนวโน้มทางธุรกิจ เรียนรู้ real  world situation จากเกษตรกรรม



HRI-2
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศและสร้าง 
entrepreneurship mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  
3/2562

ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทัศนคติพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้างนักวิจัยให้มีแนวคิดและวิธี
ท างาน entrepreneurship และ
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และ
ธุรกิจเทคโนโลยีได้

ด าเนินการตามโปรแกรม 
“เส้นทางความส าเร็จสู่การ 
Spin-off”

• จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสรา้งนักวิจยัให้มีแนวคิดและวิธีท างาน 
entrepreneurship ภายใต้กิจกรรม Open Forum: สวทช. ร่วม
คิด สู่ธุรกิจ Startup 9 เมษายน 2562 เวลา                   
14.30 – 16.00 น. เพื่อผลักดันและสนับสนนุการน าผลงานวิจัย 
สวทช. ให้พนักงาน สวทช. เป็นเจ้าของธุรกิจ/กิจการ Start up 
โดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรเอกชน และพร้อมระดมความเห็น เพ่ือ
ร่วมออกแบบและปรบัปรงุนโยบาย/แนวทางการ spin off ธุรกิจ
เทคโนโลยี จาก สวทช. ผ่าน 6 ข้อค าถามส าคัญ  อีกทั้งยัง
คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม เพื่อน าเสนอความเห็นของกลุ่ม ในเวที 
Town Hall  หารือหัวข้อที ่focus สนใจและสรปุความเห็น

ผลส าเร็จร้อยละ  8 จาก 8



HRI-2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติพร้อมรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งนักวิจยัให้มีแนวคิดและวิธีท างาน entrepreneurship และมุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรม และธุรกิจเทคโนโลยีได้



HRI-3

พัฒนากลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการท างาน ข้ามสายงานและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-3.1 สร้างความเข้าใจและกระตุ้น
การประยุกต์ใช้ระบบและเครื่องมือในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหาร
ระดับกลาง สวทช. อย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง

• สร้างความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผล
ดูแลบุคลากรตามระดับ
ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือรองรบัการเติบโต

• พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยง
ของความส าเร็จในภารกิจส่วนบคุคล
และภารกิจองค์กร

• จัดกิจกรรม roadshow 
ในแต่ละศูนย์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจระบบบรหิารผลการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ 
coaching session

• พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-
learning เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับพนักงานใหม่ 
เก่ียวกับการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับ
บุคคล

• ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้
เกิดการน าสื่อไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

1. จัดกิจกรรม Roadshow สื่อสารวิธีการต้ังตัวชี้วัดตาม
ระดับต าแหน่งงาน และคุณภาพตัวชี้วัดที่ดี รวมถึง
การวางแผนพัฒนาบุคลากรตามขีดความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและวางแผนการเติบโตสู่ระดับสูงขึน้ 

• NECTEC 2 รอบ ผู้เข้าร่วม 48 คน

• MTEC 2 รอบ ผู้เข้าร่วม 27 คน

• สายงานพัฒนาก าลังคน ว และ ท 5 คน
2. วางแผนการดูแล/พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง 

ร่วมกับผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานรวมถึง
วางแผนพัฒนาปรับปรงุระดบัความสามารถของ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติต่ า รวมทั้งสิ้น 22 คน

3. พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-learning เพ่ือให้พนักงาน
เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจดัท า IADP ระหว่าง
ทดลองงานที่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ
บทเรียนและแบบทดสอบ ซึ่งจะเปิดใช้งาน ประมาณ 
ส.ค. 62

ผลส าเร็จร้อยละ 8 จาก 8



จัดกิจกรรม roadshow ในแต่ละศูนย์ เพื่อสร้างความเข้าใจระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ coaching session

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ

IADP on probation – E learning

1. จัดกิจกรรม roadshow สื่อสารวิธีการต้ังตัวชี้วัดตามระดับต าแหน่งงาน และคุณภาพตัวชี้วัดที่ดี รวมถึง         
การวางแผนพัฒนาบุคลากรตามขีดความสามารถเฉพาะต าแหน่งและวางแผนการเติบโตสู่ระดบัสูงขึน้
• NECTEC 2 รอบ ผู้เข้าร่วม 48 คน 
• MTEC 2 รอบ ผู้เข้าร่วม 27 คน
• สายงานพัฒนาก าลังคน วและท 5 คน

2. พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-learning เพ่ือให้พนักงานเรียนรู้แนวคิดและวิธีการจดัท า IADP ระหว่างทดลอง
งาน              และ IADP ประจ าปทีี่ถูกต้อง จะแล้วเสร็จพรอ้มใช้ เมษายน 2562



IADP Planning session

HRI-3.1 สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการประยุกต์ใช้ระบบและเครื่องมือในการบรหิารและพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารระดบักลาง สวทช. อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง



HRI-3.1 สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการประยุกต์ใช้ระบบและเครื่องมือในการบรหิารและพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารระดบักลาง สวทช. อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้าง
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  
3/2562

ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-4.1 การพัฒนากลไกและสรา้ง
โอกาส และสภาพแวดล้อมการให้
เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โครงการส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ส าคัญร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
“Deep Impact the 
Story of Success

• จัดกิจกรรมสรา้งโอกาส และสภาพแวดล้อมการให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในโครงการส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส าคัญร่วมกัน ภายใต้ชื่อ R&D Sharing 
2019 BIG IMPACT : The Story of success 14-17 พฤษภาคม 
2562 ณ ออดิทอเรียม CC  เรื่องราวของ 23 Speaker กับการ
แชร์ประสบการณ์จรงิท่ีสร้างผลงานวิจัยจนเกิดเป็น BiG IMPACT  
โดยมีรูปแบบกลไกการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จาก
การด าเนินงานของ สวทช. 
1. ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม
2. วิจัยพัฒนาครอบคลุมทั้ง value chain
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
4. กลไกสร้างการยอมรับจากภายนอก
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  673 คน
ผลส ารวจความพึงพอใจวิทยากรอยู่ในระดับ 94.63%  
และการรับรูเ้ข้าใจสรา้งแรงบันดาลใจอยู่ที่ 89.75%



R&D Consulting

HRI-4.1 การพัฒนากลไกและสรา้งโอกาส และสภาพแวดล้อมการให้เกิดการมีส่วนรว่มของบุคลากรในโครงการส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่ส าคัญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้าง
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-4.2 บริหารจัดการความเห็น
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

• ด าเนินการตอบสนองต่อความ
คิดเห็นของบุคลากร

• วิเคราะห์การเกิดซ้ าของปัญหา 
และปรับปรงุกระบวนการ
ให้บริการตามแผนที่ก าหนด

บริหารจัดการความเห็นบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบโดยด าเนินการตอบสนองต่อความคิดเห็นของ
บุคลากร ดังนี้

• มีความเห็นของบุคลกรรวม 15 รายการ 
1. ด าเนินการแก้ไขแล้ว 13 รายการ                           

(คิดเป็นร้อยละ 87) 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 2 รายการ                    

(คิดเป็นร้อยละ 13) 
แยกเป็น
1. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 5 รายการ
2. การปรับปรุงการให้บรกิาร 5 รายการ
ทั้งนี้ ประเด็นปรบัปรงุยังไม่พบปัญหาทีเ่กิดขึ้นซ้ า 
และทุกรายการสามารถด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุได้ตาม
แผนที่ก าหนด

ผลส าเร็จร้อยละ  4 จาก 4



การวางแผนปรับปรุงกระบวนการการให้บริการตามข้อคิดเห็นของบุคลากร

สถานะการจัดการระบบการรบัความคิดเห็นของบุคลากร

40



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้างโอกาส
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน แผนการ
ด าเนินการปี 62

เป้าหมาย ไตรมาส  
3/2562

ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-4.4 การส ารวจ
และจัดท าแผน
ส่งเสริมพัฒนา
ความผูกพัน
บุคลากรในประเด็น
ส าคัญ

• ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริมพัฒนาความ
ผูกพันบุคลากร ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

• สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และ
ติดตามประเมินผลทุก
ไตรมาส

• รวบรวมผลด าเนินการตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากรในภาพรวมและรายศูนย์
แห่งชาติเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารสายงานบริหารเม่ือ 30 มิย. 62 

• ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากรส่งเสริม Engagement 
Key Driver: Senior Leadership and Communication ตามแผนงานที่ก าหนด ดังน้ี 
1) สื่อสารประเด็นส าคัญและองค์ความรู้หลักคิดในการท างานต่างๆ ผ่านวารภารภายใน 

ชื่อ NSTDA Style เม.ย.- มิ.ย.2562 โดยปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้มีความ
หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

2) จัดเวทีสื่อสารประเด็นท่ีส าคัญกับองค์กรและพนักงาน (HR.) ส าหรับกลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง 
• ประเด็นสิทธิประโยชน์ใหม่ บุคลากร สวทช. เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิ์ ทุกที่ 
• การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วย...การจ่ายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
• กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับกลาง สวทช.
• การปรับปรุงการให้บริการ ด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต

ผลประเมินรับรู้และเข้าใจ 91.80% จากกลุ่ม ผอ. ฝ่าย
3) จัดกิจกรรส่งเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ค่านิยมองค์กร ผ่านกิจกรรมOrientation
6 ครั้ง/ปี ล้วเสร็จ4 ครั้ง/ปี                                  

ผลประเมินการจัดกิจกรรม Core Values  เฉลี่ย 92.39
จ านวนพนักงานใหม่ เข้าร่วม รวม 80 คน

• ชะลอการด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร สวทช. จากเดือนสิงหาคม 2562 ไปเป็น
เดือนมกราคม 2563 เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก จึงท าให้
การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า ผลส าเร็จร้อยละ 4.5 จาก 4.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Engagement Key Driver: 

Senior Leadership and Communication

NSTDA STYLE 2019
ฉบับเดือน เม.ย. 62 ดร.วิรัลดา ภูตะคาม
ฉบับเดือน พ.ค. 62 ดร.อรกนก พรรณรักษา 
ฉบับเดือน มิ.ย. 62 วัชรากร หนูทอง



Engagement Key Driver: 
Senior Leadership and Communication

เวทสีื่อสารประเดน็ทีส่ าคัญกับองค์กรและพนักงาน (HR.) 
ส าหรับกลุ่มผู้บริหารระดบักลาง ประเด็นสิทธิประโยชน์ใหม่ 
บุคลากร สวทช. 
• เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิ์ ทุกที่ 
• การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วย...การจ่ายเงินชดเชยกรณี

เกษียณอายุ
• กระบวนการเข้าสูต่ าแหน่งบรหิารระดับกลาง สวทช.
• การปรับปรุงการให้บรกิาร ด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต

1 2 3 4





Engagement Key Driver: 
Senior Leadership and Communication

กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบคุลากรภายใน สวทช.  (Orientation)

Orientation 2.5 Days   6 ครั้ง/ปี   เดือนเว้นเดือน
จัดมาแล้ว 4 ครั้ง/ปี   
ผลประเมินการจัดกิจกรรม Core Values  เฉลี่ย 92.39%

Orientation 1 Day วันที่ 1,16 ของทุกเดือน   ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61
ถึงวันที่ 17 เม.ย. 62 จ านวนพนักงานใหม่รวม 80 คน

1 2 3 4 5 6



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการ
ด าเนินการปี 62

เป้าหมาย ไตรมาส  
2/2562

ผลการด าเนินการ ไตรมาส 2/2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.1 การ
สร้าง candidate
pools บุคลากร
วิจัยและพัฒนา 
ตามทิศทาง
งานวิจัยที่มุ่งเน้น

o กรอบอัตราก าลังและแผน
สรรหาแล้วเสรจ็

o เครื่องมือ/สื่อรองรบัการ
แนะน าองค์กร /ต าแหน่งงาน
ว่างแล้วเสร็จ

o รวบรวมข้อมูลและด าเนินการ
กิจกรรมแนะน าองค์กรแล้ว
เสร็จตามแผน ไม่ต่ ากว่า 
30%

1. สรุปกรอบอตัราก าลัง และแผนสรรหาบุคลากร ปี 2562 แล้วเสร็จภายใน กพ. 
62

2. ความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการสรรหาไม่ต่ ากว่า 60% โดย 
2.1 รวบรวมข้อมูลและด าเนินการกิจกรรมแนะน าองค์กรแล้วเสรจ็ตามแผนฯ          
ผลการด าเนินงานส าคัญได้แก่

• รวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ ของ 
Top5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อประชาสมัพันธ์ต าแหน่งงานว่าง และ
ทุน

• จัดกิจกรรมแนะน าองค์กร 3 แห่ง ตามเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง
งานว่างและทุนการศึกษา

2.2 ปรับปรุงเครื่องมือ/สือ่รองรบัการแนะน าองค์กร / ต าแหน่งงานว่างแล้วเสร็จ

• ปรับปรุงหนา้เว็บและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล ต าแหน่งงานว่าง

• จ านวน candidate สนใจในต าแหน่งงาน ตอบกลับตามเป้าหมาย                 
มากกว่า 60% (คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์)



ติดต่อยื่น
ความ

ประสงค์

เข้าร่วมกิจกรรม/
ออกบู๊ธ

พบกลุ่มเป้าหมาย
เชิงแนะแนว

เสนอโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
visit NSTDA

 รวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ ของ Top5 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



งานปัจฉิมนิเทศน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา
24 เมษายน 2562

การแนะน าองค์กร
และ
ต าแหน่งงานเปิดรับ

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



งานปัจฉิมนิเทศน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา
24 เมษายน 2562

การแนะน าองค์กร
และ
ต าแหน่งงานเปิดรับ
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HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



รวบรวม pools ผู้สนใจ Line group: 
Oppoortunities@NSTDA เพ่ือเปิด
ช่องทางสอบถาม - รวม pools 
lists ผู้สนใจสอบถามต าแหน่งงาน 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ารว่มจ านวน
453 คน

 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ต าแหน่งงานว่าง

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



Line: Opportunities@NSTDA ม.บูรพา

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



FACEBOOK NSTDA recruitment 

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



 ช่องทางการเข้าถึงขอ้มูล ต าแหน่งงานว่าง

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



 ปรับปรุงหน้าเว็บระบบรบัสมัครงาน ปรับปรงุหนา้จอ user interface                   
(keep it simple & more professional)

สาขาวิชา/สายอาชีพ

อา้งองิ: https://www.idp.com/thailand/find-a-course/

o แบง่กลุม่ต ำแหนง่             
ตำมสำยอำชพี

o ปรบัระบบฯให้
สอดคลอ้ง

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทางงานวิจัยที่มุ่งเน้น



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  2/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 2/2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.2 การวางแผนและบริหาร
อัตราก าลังและบุคลากรที่มีขดี
ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจ
ของศูนย์และสายงาน

สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารอัตราก าลงั รายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

• จ านวนอัตราก าลังของศูนย์ สาย
งาน และสัดส่วนบุคลากรราย
เดือน ตาม SLA

• ผลด าเนินการตามแผนการสรรหา
เป็นไปตามก าหนด

สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตราก าลัง 
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

• จ านวนอัตราก าลังของศูนย์ สายงาน และสัดส่วน
บุคลากรรายเดือนส่งมอบผู้เกียวข้อง ทุกวันที่        
7 และ 20 ของเดือนถัดไป เพื่อใช้ประกอบในการ
บริหารอัตราของสายงาน/ศูนย์รวมถึงใช้ตรวจสอบการ
รับบุคลากรให้เป็นไปตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ

• หารือการบริหารอัตราก าลังระหว่างปี ร่วมกับ
ผู้บริหารเพื่อรองรับภารกิจ EECi จ านวน 21 อัตรา

• ให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อรองรับภารกิจ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการสรรหาและบรรจุ
บุคลากรให้สอคดล้องกับภาระงานตามอัตราก าลังใน
กลุ่มต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติเพื่อผลักดันงานตาม
เป้าหมาย  

ผลส าเร็จร้อยละ  1 จาก 1



สรุปอัตราก าลัง 
ตามโครงสร้างภาระงานและภารกิจของศูนย์และสายงานแล้วเสร็จ

เป้าหมาย



สัดส่วนบุคลากรกลุ่มต าแหน่งต่างๆ ในปัจจุบัน และประมาณการสัดส่วนบุคลากร ณ ปลายปีงบประมาณ 2562



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.3 การประเมินศักยภาพ
และพัฒนาขีดความสามารถ
จนถึงการสร้างโอกาสการเติบโต
และหมุนเวียนภายในของ
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
กลุ่มต าแหน่งต่างๆ

• ด าเนินการตามกระบวนการ 
proactive promotion กับ
ต าแหน่งที่คัดเลือกไว้

• ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
internal job opportunity 
ตามความเห็นของผู้บริหาร
และเสนอขออนุมัติด าเนินการ

1. ก าหนดเป้าหมายด าเนินการ Proactive Promotion & Rotation 
ให้แล้วเสร็จในปี 2562 จ านวน 17 ต าแหน่ง พิจารณาผู้มี
ศักยภาพเข้าสู่ต าแหน่ง จ านวน 13  ต าแหน่ง  

• ระดับผู้อ านวยการฝา่ย 6 ต าแหน่ง

• ระดับผู้จัดการ 7 ต าแหน่ง
2. ทบทวนกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งโดยปรบักระบวนการพิจารณา

ผู้มีศักยภาพ ร่วมกับการสร้างการมีส่วนรว่มจากผู้บริหารสาย
งานของต าแหน่งว่างร่วมพิจารณาผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดบัสงู 
เนื่องจากเป็นต าแหน่งบริหารองค์กร ซึ่งเป็นก าลังหลักในการ
ผลักดันงาน รวมถึง ปรับระยะเวลาการส่งมอบและเรยีนรู้งาน  
ให้สอดคล้องกับสภานการณ์จรงิ เพ่ือให้ ต้นสังกัดเดิมและใหม่ 
สามารถส่งมอบงานได้อย่างต่อเนื่อง

3. อยู่ระหว่างการทบทวนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างโอกาสใน
ระดับต าแหน่งอื่นๆ ให้กับบุคลากรภายในเพื่อเสนอขอความเห็น
ต่อที่ประชุมผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

ผลส าเร็จร้อยละ 1.5 จาก 1.5



เป้าหมายด าเนินการ Proactive Promotion & Rotation 17 ต าแหน่ง

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ สก. (สายงานกิจการพิเศษ)
ฝ่ายพ้ืนที่สัมพันธ์และพัฒนาก าลังคน สก. (สายงานกิจการพิเศษ)
ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศจ.
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนาก าลังคน ศช.
ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร ศอ.
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศอ. 
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศจ.
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศจ. 

ระดับฝ่าย 8 ต าแหน่ง

ด าเนินการแล้ว
6 ต าแหน่ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
2 ต าแหน่ง

งานพัฒนาและบรกิารสือ่สาระดิจทิัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สก.
งานบริหารเทคโนโลยีฐาน ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและสนบัสนุนการวิจยั ศว.
งานประสานธุรกิจและอตุสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศว.
งานพัฒนาองค์กรและสือ่สารภายใน ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร ศอ. 
งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเลคทรอนกิส์ ศอ.
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศน.
งานสนับสนุนการวิจยั ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการนาโน ศน.
งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศจ.
งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์ ศว.

ระดับงาน 9 ต าแหน่ง

ด าเนินการแล้ว
7 ต าแหน่ง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
2 ต าแหน่ง



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  
3/2562

ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.4 การเตรียมความพร้อม
บุคลากรบริหารระดับกลางและสูง 
รองรับและทดแทน สืบทอดต าแหน่งใน
ต าแหน่งส าคัญอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มท่ีผ่านการ
คัดเลือก ตามกลไกท่ีก าหนด
(เป้าหมายไตรมาส 2-3)

ด าเนินการส่งผู้ผ่านการพิจารณาเป็นตัวแทน สวทช. เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรส าหรับผู้บรหิารตามหลักสูตรทีก่ าหนด ประจ าปี 2562 
จ านวน 4 ท่าน 3 หลักสูตร ได้แก่

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (ดร.จุฬา
รัตน์ ตันประเสริฐ)

• หลักสูตร Great Leaders for the new Era (ดร.ลดาวัลย์ 
กระแสร์ชล, คุณรุ่งทิพย์ ควันเทียน)

• หลักสูตร Building an Agile Culture with The 7 HABITS 
(คุณจุฑามาส อุดมสรยุทธ)  

ผลส าเร็จร้อยละ  2 จาก 2



ด้านการ
ก าหนด

วิสัยทัศน์และ
ทักษะการเป็น

ผู้น า

ด้าน
พลังงาน

ด้าน
การเงิน
การคลัง

หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารระดบัสูง (หน่วยงานภาครัฐ : กระทรวง, กรมต่างๆ)  ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรนัก
บริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ

ระดับสูง

หลักสูตรนัก
บริหาร

การงบประมาณ
ระดับสูง

หลักสูตร 
Director 

Certification 
Program

หัวข้อการพัฒนา และทักษะส าคัญเพื่อพฒันาบุคลากรที่มีศักยภาพและเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญขององค์กร

ด้าน
งบประมาณ 
และการ
บริหาร
จัดการ

งบประมาณ

หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงด้าน

วิทยาการพลังงาน 
และ หลักสูตรด้าน
วิทยาการพลังงาน
ส าหรับนักบริหาร

รุ่นใหม่



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.5 พัฒนาระบบและหลกัสูตร
เพื่อรองรับการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
(e-learning based) เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ใน
หัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญของ
องค์กร

ด าเนินการจัดการให้กลุ่มเป้าหมาย
เรียนรู้ผ่านระบบการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง (e-learning based) ตามแผน
ที่ก าหนดไว้

พัฒนาระบบและหลกัสูตรเพื่อรองรบัการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากร 
ในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร

• หลักสูตร นโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา สวทช. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือศึกษา
เรียนรู้เก่ียวกับนโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องทรพัย์สิน
ทางปัญญาของ สวทช. 
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช.

• อยู่ระหว่างการพัฒนาบทเรยีนเกีย่วกับ กลยุทธ์ 
ทิศทาง และการจัดกระบวนทพัของ สวทช. เพ่ือ
รองรับภารกิจประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้างาน
ใหม่มีความเข้าใจเกีย่วกับบริบทและบทบาท 
ของสวทช. อย่างต่อเนื่อง 

ผลส าเร็จร้อยละ  2 จาก 2



ตัวอย่างหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้ที่จ าเป็นของบุคลากร สวทช. 
ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์



ทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ที่จ าเป็นของพนักงานใหม่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน
และจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์



ทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ที่จ าเป็นของพนักงานใหม่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน
และจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.1 การบริหารจัดการและจดั
ระเบียบ และบูรณาการข้อมูลบุคลากร 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลไก
การดูแลบุคลากร รวมถึงข้อมูลความ
เชี่ยวชาญต่างๆ

• ปรับปรุงรายงานเชิงวิเคราะห์         
การบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลบน power BI ให้เชื่อมโยง
กับ Mgt. Cockpit และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสื่อสารเพ่ือสรา้ง
ความเข้าใจในการใช้งาน 

• ทดสอบระบบและปรบัปรงุให้
สามารถเรียกใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง

• ด าเนินการปรับปรงุรายงานการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลบน power BI เพ่ือให้มุมมองและ
ประเภทรายงานสอดคล้องกับการใช้งาน

• ประชุมร่วมกับ NSTDA Dashboard เพื่อการน า
รายงาน HR เป็นส่วนหนึ่งในรายงานภาพรวมให้
ผู้บริหารบน Dashboard ซึ่งมีการสื่อสารการใช้งาน 
POWER BI ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเม่ือวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562

• อยู่ระหว่างการปรบัปรุงช่องทางการเขา้ถึงได้สะดวก 
และเรียกใช้ได้อย่างสอดคล้องกับรายงานในมิติอื่นๆ 
เช่น งบประมาณและการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินการตามเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้ในการ
บริหารงานและบรหิารบคุคลภายในก.ค 62

ผลส าเร็จร้อยละ 2 จาก 2



ปรับปรุงรายงานเชิงวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบน 
power BI ให้เชื่อมโยงกับ Mgt Cockpit และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ • ด าเนินการปรับปรุงรายงานการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคลบน power BI เพื่อให้
มุมมองและประเภทรายงานสอดคล้องกับการใช้งาน

• อยู่ระหว่างประสานงานกับ ISSI น ารายงานเชื่อมโยงกับ Mgt Cockpit 



1. จ านวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา
2. จ านวนบุคลากแยกตามกลุ่มต าแหน่ง
3. จ านวนบุคลากรแยกประเภทพนักงาน (พนักงาน,พนักงานโครงการ)
4. พนักงาน NCR

รายงานหลัก
4 รายงาน

ผู้บริหารสามารถสามารถคลิกเลือกดูข้อมูลรายงานด้าน HR เพิ่มเติมได้

รายงาน HR บน Dashboard

รายงาน HR บน Power BI



วิธีการเข้าใช้งาน 
NSTDA DASHBOARD



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.2 การปรับปรงุประสิทธิภาพ
ของระบบ Human resource 
management system เพ่ือการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกใน
การท างานเพื่อรองรบัการท างานแบบ 
multi-system

ด าเนินการปรับปรงุระบบ HRMS ที่ทบทวน
และทดลองใช้ระบบ HRMS และด าเนินการ
จัดท า flow ของระบบให้ชัดเจน

ด าเนินการปรับรปูแบบการบันทึกการติดตาม
ระบบต่างๆ จ านวนที่มี requirement ภายใต้ HR 
function จ านวน 24 ระบบได้หารอืและปรบัปรงุ
สถานะ ด าเนินงานเป็นระยะทั้งทางด้าน
ผู้รับผิดชอบแต่ละระบบและทีมพัฒนาระบบ 
รวมถึง ระบุก าหนดการให้ล าดับส าคัญของแต่ละ
ระบบเพื่อพัฒนา โดยมีสถานะการด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน ดังนี้ 

• เสร็จสิ้น 4 ระบบ

• ระหว่างแก้ไขหลังทดสอบ 2 ระบบ,

• ระหว่างทดสอบใช้ระบบ 6 ระบบ

• อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 5 ระบบ

• รวบรวม Requirement 7 ระบบ

ผลส าเร็จร้อยละ  4 จาก 4



ความส าเร็จของการปรับปรุงระบบ Human resource management system  
แล้วเสร็จ งานภายในไตรมาส 3

เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ • ด าเนินการสรุป requirement การปรับปรุงระบบ ต่างๆ ภายใต้ HR function และจัดท าแผน
ติดตามผลลัพธ์รายไตรมาส เพื่อให้ผลักดันและส่งมอบงาน ตามก าหนด

ระบบร้องเรียน ระบบ 
CAR/PAR

ปรับระบบ 
ICS/ECS

ระบบรายงาน 
SLA

ระบบ KPI ระบบรายงาน 
NCR

เอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ

ปรับปรุงระบบ 
OD

ระบบ 
Promotion

ระบบ 
Staffing

ระบบขออนุมัติ
เดินทาง

ระบบเตือนการ
ท างาน

ระบบลงทะเบียน ระบบ E-
Recruit

ระบบประเมิน
ความพึงพอใจ Competency



ตัวอย่าง รายงานสถานะด าเนินการ และฟอร์มการบันทึกสถานะ

รายงานสถานะ ฟอร์มการบันทึกสานะ

Flow การ
ท างาน



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.3 การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP)  เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อก าหนดมาตรฐาน
การท างานพร้อมรองรบัหนว่ยงาน
เกิดขึ้นใหม่

จัดท าคู่มือแล้วเสร็จและก าหนด
กระบวนการตรวจสอบ (audit)
คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) 

• จัดท า SOP ทั้ง 3 กระบวนการแล้วเสรจ็ ได้แก่ 
1) กระบวนการลาศึกษาของพนักงาน 
2) กระบวนการส่งต่อ ข้อมูลและเตรียมความ
พร้อมส าหรับพนกังานเขา้สู่ต าแหน่ง 
3) การขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุน บลจ. 
กสิกร 

• อยู่ระหว่างหารือเพ่ือก าหนดการ internal audit 
รวมถึงสรุปเป็นกระบวนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบฯ ภายในไตรมาส 4/62

ผลส าเร็จร้อยละ  2 จาก 2



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.3 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท้ัง Physical และ Mental ให้รองรับการท างานและรองรับการจัดตั้งกระทรวง

HRI-5.3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต 
กาย ทรัพย์และสร้างสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการท างานและรองรับลักษณะ
งานใหม่ 

ด าเนินการและติดตามผลจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน ตามแผน
ด าเนินงานท่ีก าหนด (ท้ังในส่วนอาคาร
สราญย์วิทย์ และกิจกรรมในส่วนอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง)

• จัดกิจกรรมตามแผนงาน จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการ NSTDA Care
2. โครงการนวดแผนไทยโดยคนพิการ
3. กิจกรรมดนตรีในตลาดนัด ทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของเดือน 
(ชมรมดนตรี)
4. กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ (ชมรมชาวพุทธ)
5. โครงการโยคะบ าบัดเพื่อการผ่อนคลาย (ชมรมรักษ์สุขภาพ)
6. งานประเพณีวันสงกรานต์ สวทช.
7. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จ.ชุมพร (ชมรมจิตอาสา)

• จัดกิจกรรมเพิ่มจากแผนงาน จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันท่ี 
23 เม.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา วันท่ี 24 เม.ย. 2562 ณ พระ
ลานพระราชวังดุสิต
3. เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี 4 และ 5 พ.ค. 2562
4. ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิ.ย. 2562

ผลส าเร็จร้อยละ  2 จาก 2



กิจกรรมโครงการ NSTDA Care : 
ศูนยใ์ห้ค าปรึกษา การจัดวางชีวิต พิชิตอุปสรรค 
มุ่งสู่ Happy Life ปี 2562
วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 ณ อวท. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Heart

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

75



โครงการบริการนวดแผนไทย โดยคนพิการ
เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นมา ณ ชั้น 4 อาคาร 12 (อาคารสราญ
วิทย์)

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Society

ดูแลกลุ่มผู้พิการ

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562
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ชมรมดนตรี สวทช. จัดกิจกรรมเล่นดนตรีในตลาดนัด
ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Relax

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

ด าเนินการโดยชมรมดนตรี
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กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่
วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงกลาง ช้ัน 1 อาคาร ศอ.

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Relax

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562
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ชมรมจิตอาสา สวทช.
จัดกิจกรรมปลกูป่าชายเลน วันที่ 18 – 20 พ.ค.
2562
ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Society

ดูแลกิจกรรม Corporate Social Responsibility

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562
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ชมรมรักษ์สุขภาพ สวทช. จัดโครงการ ดังนี้
- โยคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น 
เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

- โยคะบ าบัดเพื่อการผ่อนคลาย เริ่มโครงการตั้งแต่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการด าเนินงาน

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Body & Happy Relax

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

ด าเนินการโดยชมรมรกัษ์สุขภาพ สวทช.

80



กิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันที่ 23 เมษายน 2562 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รายละเอียดการด าเนินงาน

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Society
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เข้าร่วมพิธศีาสนามหามงคล 5 ศาสนา 
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต

รายละเอียดการด าเนินงาน

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Soul
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เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดการด าเนินงาน

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Society
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กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

รายละเอียดการด าเนินงาน

5.3.1 แผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ปี 2562

โครงการ Happy Workplace
ด้าน Happy Society
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HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมาย ไตรมาส  3/2562 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3/2562

HRI-5.3 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง Physical และ Mental ให้รองรับการท างานและรองรับการจัดตั้งกระทรวง

HRI-5.3.2  การบริหารจดัการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์รองรบั 
EECi ส าหรับบุคลากรที่จะไป
ปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ
ดูแลคุณภาพชีวิตในการท างานร่วมกัน
อย่างเหมาะสม

• ด าเนินการดูแลบุคลากรทีไ่ป
ปฏิบัติงาน EECi ตามแผนที่
ก าหนด

• ปรับปรุงกระบวนการให้บรกิาร
ตามข้อคิดเห็นของพนักงาน
(เป้าหมายไตรมาส 2-3)

น าเสนอรายละเอียดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่อที่
ประชุมผู้บริหารส านักงานฯ โดยมีมติให้ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรบุคคลปรึกษากับฝ่ายกฎหมายถึงอ านาจ
พิจารณาและกระบวนการเสนอขออนุมัติค่าปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่และค่าที่พักส าหรบัคุลากร สวทช.ท่ีไป
ปฏิบัติงานที่ EECi โดยน าเสนอขออนมุัติต่อ 
คณะอนุกรรมการบรหิารงานบคุคล และ กวทช. 
ตามล าดับ จากนั้น จึงด าเนินการออกประกาศและให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป

ผลส าเร็จร้อยละ 2 จาก 2



86

PG
ค่าปฏิบัติงานนอกพื้นที่

(ต่อเดือน)

19 ขึ้นไป 25,000

17-18 20,000

16 10,000

15 7,500

14 5,000

รวม 10 ปี 578,448,000

สรุปแนวทางสวัสดิการและผลประโยชน์ส าหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงาน EECi

ค่าปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ค่าที่พัก

ให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดสรรที่
พัก

ระหว่างพักในสว่นของที่ ปตท. จัดให้ 
หรือสร้างหอพักสหกรณ์ สวทช.

Vs.

777 ล้านบาท ?? ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย 10 ปี

ลดหลั่นค่าใช้จ่ายในปีที่ 6-8 = 75% , 50% , 25% ตามล าดับ



ขอบคุณ


