
วาระที่ 3.1 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ปี 2562

เสนอต่อทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานกลาง



ผลการด าเนินงานตามแผน ณ สิ้นไตรมาส 4 
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ

หลักเกณฑก์ารประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ 
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หรือ คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ



2 เป้าหมายที่ส าคัญ ปี 2562
เป้าหมายตามพันธกิจ การพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

เป้าหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายใน สวทช.

พัฒนาบุคลากรวิจัย (Researcher, Research 
Scientist) โดยอาศัยความพร้อมของทรัพยากร

บุคคล (นักวิจัย)  และโครงสร้างพื้นฐาน 
(research facilities) ที่มีอยู่

พัฒนา Future (S&T) Talents โดยจัด
โปรแกรมในรปูแบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง

นักศึกษามหาวิทยาลัย 

HR SO1: บุคลากร สวทช. มีความสามารถ
สร้างและถ่ายทอด และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร

HR SO2: บุคลากร สวทช. 
มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเทเพื่อ
ตอบโจทย์ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับ

ประเทศ

1 2



ผลงานส าคัญของ พันธกจิ 

การพฒันาก าลังคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี1

พัฒนาบุคลากรวิจัย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อร่วมผลักดันภารกิจส าคัญของประเทศ





การพัฒนาความรว่มมอื ผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 





ตัวอยา่งสาขาทีเ่รยีน เช่น  Deep Learning/Machine Learning, Biosensor/Biodiagnostic, Neuroprosthetic, 

Bio/Nano Photonic, Regenerative Medicine, Agricultural Informatics, etc.

จ านวนนกัเรียนทุนรฐับาลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วยงาน

ส าเรจ็การศกึษา

ปี 2561 (คน)

ส าเรจ็การศกึษา

ปี 2562 (คน)

จะส าเร็จการศกึษา

ปี 2563-2570 (คน)

MTEC 4 5 12

NECTEC 5 7 22

NANOTEC 7 9 12

BIOTEC 4 8 18

NSTDA Corporate 4 1 7

รวม 24 30 71

ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2562



การ

พัฒนา

ก าลังคน

รองรับ 

EECi
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เยาวชน

ผ่านโครงการ 

3,800 คน

ต่อปี



เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านการคัดเลือก จ านวน 87 คน 

ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัยและท างานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ

มีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน าการท างานภายใตบ้รรยากาศการวิจยัจรงิ

ช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบ 

และความถนัดของตนเอง ในเส้นทางวิชาชีพวิจัย

ปลูกฝังความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย

ส่งเสริมการสรา้งบคุลากรวิจยัด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช. 



ตัวอย่างกิจกรรม พัฒนา Future (S&T) Talents 



Dr.Phonphimon Maitarad:

Shanghai University, 

China

Quantitative- Structure 
Activity Relationship (QSAR) 
ออกแบบและวเิคราะหส์ารโมเลกลุยา 
วสัดนุาโน โมโนเมอร ์

Dr.Ye Khaw Thu: 

Okayama Prefectural

University,

Japan 

AI & Machine Translation  

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

Prof.Em.Dr.Yuji Yoshimura:

AIST and JICA, 

Japan

Systems Methodologies for Knowledge 
Consolidation and Creation

Prof. Nakamori Yoshiteru: 

JAIST, Japan

Dr.Tuck Seng Wong:

University of Sheffield, 

UK

Enzyme Engineering, 
Synthetic  Biology,
Biocatalyst Design for Co2 Conversion

Prof. Kohei Oda :

Osaka Prefecture University, 

Japan

microbial screening methodology 
for development of functional 
ingredients and functional food
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Application of GIS in Health  and 
Environment, Spatial Statistics

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

Dr.Intawat Nookaew :

University of Arkansas 

for Medical Sciences

(UAMS), USA

Prof.Em.Dr.Grun Armin: 
Chair of Information

Architecture, 

Department of Architecture, 

ETH Zurich. Switzerland 

Photogrammetry
and Remote Sensing

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

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

Total Synthesis, Natural Products, 
Protein Kinase Inhibitor

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

Prof. Dr. Nam Van Huyn: 

JAIST, Japan

Dr. Kim McConkey
School of Geography, 
University of Nottingham 
Malaysia Campus, 
Semenyih,

Dr. Yoshiyuki Kawakami:

Eisai Co.Ltd.

Japan 
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28 Persons (25 Thais,3 Foreigners)



เป้าหมายการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใน สวทช.

HR SO1: 

บุคลากร สวทช. มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด และประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม

เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: 

บุคลากร สวทช. มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเทเพื่อตอบโจทย์ส าคัญและสร้าง

ผลกระทบให้กับประเทศ

2



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

HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย 

พัฒนาการบริหาร

จัดการวิจัย รวมถึง

กลไกการท างานให้

สอดคล้องกับการปรับ

โครงสร้างรองรับ

กระทรวงใหม่

H
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s

HRI-2

ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหพ้ร้อมส าหรับ

การท างานเชิงรุกร่วมกับ

ทุกภาคส่วนทั้งในและ

ต่างประเทศและสร้าง

entrepreneurship 

mindset กับนักวิจัยรุ่น

ใหม่ 

HRI-3

พัฒนากลไกการบริหาร

ผลการปฏิบตัิงานและ            

การพัฒนาขดี

ความสามารถบคุลากร

เพื่อรองรับการท างาน

ข้ามสายงานและส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมและ

ธุรกิจเทคโนโลยี

HRI-4

เสริมสร้างความผูกพัน

ของบุคลากร และ

ความรู้สึกของการมีส่วน

ร่วมเพื่อผลักดันงานใน

ภารกิจส าคัญของ

องค์กร รวมถึงสร้าง

โอกาสให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้ความ

เชี่ยวชาญและท างาน

ส าคัญร่วมกัน 

HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและ

เตรียมความพร้อม ระบบ

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล รองรับ

การท างานแบบ multi-

system

เป้าหมายการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใน สวทช.

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. มีความสามารถสร้างและถ่ายทอด และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร

HR SO2: 

บุคลากร สวทช. มีความผูกพันต่อองค์กร และพร้อมทุ่มเท

เพื่อตอบโจทย์ส าคัญและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

2



HRI-1
จั ด ก ลุ่ ม ภ า ร ะ ง า น วิ จั ย 

พัฒนาการบริหารจัดการ

วิจัย รวมถึงกลไกการท างาน

ให้สอดคล้องกับการปรับ

โครงสร้างรองรับกระทรวง

ใหม่

HRI-2
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ให้พร้อมส าหรับการท างาน

เชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง

ในและต่างประเทศและสร้าง

entrepreneurship 

mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

HRI-3
พัฒนากลไกการบริหารผล

การปฏิ บั ติ ง า น แล ะก า ร

พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรเพื่อรองรับการ

ท า ง านข้ ามสาย ง าน แล ะ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

และธุรกิจเทคโนโลยี

HRI-4
เสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากร และความรู้สึกของ

การมีส่วนร่วมเพื่อผลักดัน

งานในภารกิจส าคัญของ

องค์กร รวมถึงสร้างโอกาส

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ความเชี่ยวชาญและท างาน

ส าคัญร่วมกัน 

HRI-5
ปรับปรุงประสิทธิภาพและ

เตรียมความพร้อม ระบบ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรบุคคล รองรับ

ก า รท า ง า น แ บบ  multi-

system

115/100 100/100

106%
ภาพรวม

ผลส าเร็จการด าเนินงาน

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 

ณ ไตรมาส 4 ปี 2562

106.3/100 100/100 109/100



HRI1
115%

จัดกลุ่มภาระงานวจิยั พัฒนา การบรหิารจัดการวจิัย รวมถึงกลไกการท างานให้

สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม ่

ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการส่ง

มอบผลงานที่สอดคล้องกับหน่วยงาน 

แ ล ะ  ป รั บป รุ ง เ กณฑ์พิ จ า รณา

คุณภาพผลงานบุคลากรวิจัย

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 

จั ด ป ร ะ เ ภ ท ห น่ ว ย ง า น 

โครงสร้างองค์กร และกระบวน

ทัพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ทิศทางองค์กร 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง

entrepreneurship ด้วย

กลไก spin-off น า ไปสู่

การจัดตั้งธุรกิจ start up



HRI2
100%

ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรบัการท างานเชงิรกุ ร่วมกบั ทุกภาคสว่น ทั้งในและ

ต่างประเทศและสรา้ง entrepreneurship mindset กับนักวจิัยรุน่ใหม ่

NSTDA Budding Network : 

Meet & Greet & Visit NANOTEC LABs 

หลักสูตร “Pre NSTDA Startup” 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 



พัฒนากลไกการบรหิารผลการปฏบิตังิานและการพฒันาขดีความสามารถบคุลากร 

เพื่อรองรบัการท างานขา้มสายงานและส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและธรุกจิเทคโนโลยี

106.3%
HRI3

พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง และปรับปรุง

ความสามารถของบุคลากรที่มีผลการ

ปฏิบัติงานต่ า

พัฒนาสื่อ e-learning ให้พนักงานเรียนรู้

แนวคิดและวิธีการวางแผนจัดตั้งตัวชี้วัดงาน

ระหว่างทดลองปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

สื่อสารการตั้งตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ

และวางแผนพัฒนาบุคลากรตามขีด

ความสามารถรองรับการเติบโต

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 



เสริมสรา้งความผกูพนัของบคุลากร และความรูส้กึของการมีสว่นรว่มเพือ่ผลกัดนังานในภารกจิส าคญัขององคก์ร 

รวมถงึสรา้งโอกาสใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้ความเชีย่วชาญและท างานส าคญัรว่มกนั 

100%
HRI4

ส่งเสริม Engagement Key 

Driver: Senior Leadership 

and Communication 

R&D Sharing 2019 BIG IMPACT : 
The Story of success

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 



ปรับปรงุประสิทธภิาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 

รองรบัการท างานแบบ multi-system

109%
HRI5

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ส าหรับุคลากร 

สวทช. ผู้ไปปฏิบัติงานท่ี EECi

รวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลยั

เพื่อประชาสัมพันธ์

ทุนและต าแหน่งงานว่าง

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 

ปรับปรุงเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และ

ช่องทางการเข้าถึงต าแหน่งงานว่าง



www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

รายละเอียด
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 2562

ไตรมาส 4/2562

ข้อมูลรายงาน ณ 30 กันยายน 2562



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจยั รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่

HRI-1.1.1
การจัดประเภทหน่วยงาน 
โครงสร้างองค์กร และจัดทัพ
บุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ทิศทางงาน

คู่มือประเภทหน่วยงานภายใต้ 
สวทช. แล้วเสร็จ และสามารถใช้
สื่อสารอ้างอิงในการท างาน

1. จัดท าหลักการ การแบ่งประเภทหน่วยงาน ตามการจัดกระบวนทัพ/ปรับโครงสร้างรองรับการ
ปรับกระทรวงใหม่แล้วเสร็จ และใช้เป็น guideline พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล สายบังคับบัญชาต่างๆ รองรับการปรับโครงสร้างใหม่ของสวทช.ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และทิศทางปี 2562

2.พัฒนา guideline โดยเพิ่มข้อมูลที่จ าเป็นและจัดท าเป็นคู่มือส าหรับกรณีการจัดตั้งหน่วยงาน
ประเภทต่างๆ ของสวทช. โดยอยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญ

3.สื่อสารหลักการแบ่งประเภทหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และแนวทางการบริหารจัดการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ - น า (ร่าง) คู่มือการแบ่งประเภทหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร 
และบุคลากร น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารด้านการบริหารในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ 

4.สื่อสารและเผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงในการท างานไปยังหน่วยงานด้านพัฒนาองค์กรทุกศูนย์แห่งชาติ
และผู้ประสานงาน HR เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท างาน 

5.รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าร่างการปรับปรุงคู่มือเพื่อเตรียม
น าหารือในที่ประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจยั รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 
แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งรองรบักระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(1) การปรับเกณฑ์การส่งมอบ
ผลงานที่สอดคล้องกับลกัษณะงาน
ของหน่วยวิจัยและเช่ือมโยงสู่
เกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย

ผลส าเร็จของการปรบัปรงุ
เกณฑ์การส่งมอบผลงานที่
สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของหน่วยวิจัยและเช่ือมโยง
สู่การทบทวนเกณฑ์ประเมิน
บุคลากรวิจัย

1. จัดท า (ร่าง)หลักเกณฑ์/แนวทางการส่งมอบผลงานที่สอดคลอ้งกับลักษณะงาน/หน่วยงาน วทน. ของ สวทช. น าเสนอขออนมุตัิ
หลักการต่อท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาหัวข้อหลักเกณฑค์วามสามารถ/สิ่งที่
ต้องส่งมอบหารือผู้บริหารที่ดูแลหนว่ยงาน วทน. 

2. น า(ร่าง)หลักเกณฑ/์แนวทางการส่งมอบผลงานท่ีสอดคล้องกับลักษณะงาน/หน่วยงาน วทน.รวมถึงระดับความคาดหวังศักยภาพ
ของบุคลากรวิจัยแต่ละระดับ เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ สวทช. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการร่างเกณฑป์ระเมิน
บุคลากรวิจัยในแต่ละระดับและทบทวนกระบวนการพิจารณาเลือ่น/ปรับต าแหน่งกลุม่วิจยัและพัฒนา

3. หารือเชิงนโยบายต่อท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง สวทช. วันที่ 1 มิย. 2562 ในการปรับเกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัยให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การส่งมอบผลงานของหน่วยวจิัย โดยเสนอทบทวนเกณฑค์ะแนนประเมินผลงานทางวิชาการทั้งในเชิงประเภทผลงานและคา่
คะแนน โดยน าเสนอต่อคณะท างานวิชาการของ สวทช. วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เพื่อขอความเห็นและปรับปรุง รวมถึงจัดท า 
Competency ตามระดับต าแหน่งของบุคลากรกลุ่มวิจยัและพัฒนา จ านวน 13 หัวข้อแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างน าเสนอต่อผูบ้ริหาร
เพื่อขอความเห็นและปรับปรุงเชื่อมโยงสู่เกณฑป์ระเมินบุคลากรวิจยั

4. น าเสนอเกณฑพิ์จารณาคณุภาพผลงานบุคลากรวิจัย (JF2000) และศักยภาพ (Competency) ท่ีควรมีก่อนเขา้สู่ต าแหน่ง ในที่
ประชุมผู้บริหารของส านกังาน ด้านการบริหารบุคคล (HR Top) วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และมีการชี้แจงภาพรวมการปรับปรุงการพิจารณาคุณภาพผลงานบุคลากรวิจยัต่อKM ศูนย์แห่งชาติ, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย (RQM) และ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(STKS) วันที่ 29 สิงหาคม 2562

5. น าเสนอเกณฑพิ์จารณาคณุภาพผลงานบุคลากรวิจัย (JF2000) และศักยภาพ (Competency) ท่ีควรมีก่อนเขา้สู่ต าแหน่ง ในที่
ประชุมผู้บริหารของส านกังาน ด้านการบริหารบุคคล (HR Top) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 พิจารณาอกีครั้งก่อนประกาศใช้จริง 
ในวันที่ 1 มกราคม 63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และสื่อสารในคณะท างานวิชาการ สวทช. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 



แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(2) ทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและ
จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพตาม
เส้นทางการเติบโต

ทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและจัดท า
แผนการ พัฒนาศักยภาพตามเส้นทาง
การเติบโตของกลุ่มต าแหน่งส าคัญ 
พร้อมสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 4

1. ก าหนดกลุ่มต าแหน่งเพ่ือจัดท าเส้นทางการเติบโตของบุคลากร รวมทั้งสิ้น 11 กลุ่ม
ภารกิจ โดยคัดเลือกกลุ่มภาระงานที่รองรับต าแหน่งงานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อองค์กร 
โดยอยู่ระหว่างการสรุปหัวข้อจ าเป็นทีต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมคนเข้าสู่ต าแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มต าแหน่งบริหารระดับกลาง

2. จัดท าเส้นทางการเติบโต 11 กลุ่มภารกิจ โดยมีข้อมูลกลุ่มต าแหน่งใกล้เคียงที่สามารถ
โอนย้าย/หรือเลื่อนต าแหน่งข้ามสายงานได้ พร้อมความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
สื่อสารในระบบ wiki ของฝ่าย ซ่ึง 11 กลุ่มภารกิจดังนี้  1) กลุ่มภารกิจสนับสนนุการ
วิจัย  2) กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 4) กลุ่มบริหารเทคโนโลยีฐาน 
5) กลุ่มภารกิจพัสดุ 6) กลุ่มการเงินบัญชี  7) กลุ่มกลยุทธ์/แผนและนโยบาย
ประเมินผล 8) กลุ่มพัฒนาก าลังคน 9) กลุ่มพัฒนาบุคลากรวิจัย 10) กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์/วิเทศน์ 11) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การข้อมูลเส้นทางการเติบโต 11 กลุ่มภารกิจ เป็น input ส าหรับการจัดท าแผนการ
พัฒนากลไกการหมุนเวียนงานและ implement การหมุนเวียนงานในปี 2563

HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวจิัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่

HRI-1.1.2 กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย เช่น 

(3) ทบทวนกลไกสิทธิประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการสร้าง 
entrepreneurship 

o ทบทวนแนวทาง สิทธิประโยชน์
กระตุ้นจูงใจบุคลากร เพื่อส่งเริม
ให้เกิดการ spin off ของ Start-
up แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2

1. ศึกษาทบทวนข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบาย Spin-off และ Start-up ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรด้านต่างๆ และประชุมร่วมกับทีมกฎหมายและศูนย์ลงทุนในวันที่ 
26 ธันวาคม 2561 เพื่อหารือกระบวนการ/แนวทางในการบริหารรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

2.น าเสนอนโยบายด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ Spin-off ของกลุ่ม Start-up ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางสิทธิประโยชน์กระตุ้นจูงใจบุคลากร เพื่อส่งเริมให้เกิดการ spin off ของ 
Start-upทั้งนี้ จะมีการจัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักวิจัยและผู้บริหารจัดการวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวปฏิบัติงานเป็น guideline ที่เหมาะสม ต่อไป

3.ด าเนินการจัดท าคู่มือ (Guidelines) การให้บริการ Standard Services ด้าน HR ส าหรับการ 
spin-off แล้วเสร็จ และสื่อสารให้ HR รับทราบคู่มือการด าเนินงานในที่ประชุมฝ่ายบริการ
ทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยจัดท าเป็นแนวทางการท างานเตรียมน าเข้า
ระบบ ISO

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่

HRI-1.1.3 สร้าง work 
environment เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การท างานข้ามสายงาน 

การจัดกิจกรรมสรา้งเสริม
วัฒนธรรมการท างานข้ามสาย
งานมีผลส าเร็จไม่น้อยกว่า 80 
% จากแผนที่ก าหนด 

สร้างการรับรู้และการมีสว่นร่วมในนโยบายส าคัญให้กับบุคลากรตามกลุม่ภารกิจงานในรูปแบบลักษณะการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง โดยมีเป้าหมายด าเนินการ 4 ครั้ง ซ่ึงได้ด าเนินการ จ านวน 7 ครั้ง เกินเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนี้
1. ระดมความคิดเห็นในทิศทางการท างานวิจัยภายใต้ประเด็นมุ่งเน้น Functional ingredients and 

Food innovation: FI2 และเป็นข้อมูลในการจัดท า TOPs FI2 ผ่าน workshop ได้แก่ Food and 
feed, Cosmeceutical และ Technology innovation

2. สื่อสารนโยบายการท างานประจ าปี และตัวชี้วัด สวทช., Strategic Initiatives ของสายงานบริหาร
และก าหนด Deployment Matrix ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมคือ ผอ.ฝ่าย และผู้จัดการของสายงานบริหาร 
รวมทั้งหมด 69 คน 

3. สื่อสารคือผลการด าเนินงานในสายงานบริหารที่ผ่านมา และทิศทางการท างานในปี 62 และมีการท า
กิจกรรมสัมพันธ์รว่มกัน มีผู้เข้าร่วม 248 คน 

4. สื่อสารคือโครงสร้างการท างานใหม่ของสายงาน RDI (Research Development Innovation) ภายใต้
การดูแลของ รอง ผพว.(ประสิทธิ์) 

5. สื่อสารประเด็น  เรื่องการปรับเปลี่ยนการท างานด้านสารสนเทศ 
โดย ผช. ผพว. คุณวารุณี ลีละธนาวิทย์ 



HRI-1

จัดกลุ่มภาระงานวิจัย พัฒนาการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-1.1 ทบทวนและออกแบบกลไกการท างานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างรองรับกระทรวงใหม่

HRI-1.1.3 สร้าง work environment 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท างานข้าม
สายงาน (ต่อ)

การจัดกิจกรรมสรา้งเสริม
วัฒนธรรมการท างานข้ามสายงาน
มีผลส าเร็จไม่น้อยกว่า 80 % 
จากแผนที่ก าหนด 

สร้างการรับรู้และการมีสว่นร่วมในนโยบายส าคัญให้กับบุคลากรตามกลุม่ภารกิจงาน ในรูปแบบ
ลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยมีเป้าหมายด าเนินการ 4 ครั้ง ซึ่งได้ด าเนินการ จ านวน 7 ครั้ง 
เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้
6. สื่อสารประเด็น ทิศทางและเป้าหมายการท างานในปี 2562  ที่มีกลไกสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันและ เพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาพส่วนพร้อมทั้งเช่ือมโยงงานวิจัยที่เป็น 10 TDG ของ สวทช. มีผู้เข้าร่วม 145 คน
จากสายงาน TMC

7. NSTDA Retreat (Brainstorming for NSTDA to be RDI Trendsetter of Thailand)
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ความคิดเห็นในทิศทางการท างานตามนโยบาย สวทช. รวมถึงการอัพเดตผลการด าเนินงานตลอด
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาและในอีก 3 ปีข้างหน้า 

ผลส าเร็จร้อยละ 175 



HRI-2
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศและสร้าง entrepreneurship mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-2.1 สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ของบุคลากรวิจัยให้เท่าทัน
ต่อแนวโน้มทางธุรกิจ เรียนรู้ 
real world situation จาก
ภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ผลส าเร็จการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทั้ง
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ของบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ 
ไม่ต่ ากว่า 80% ของแผน
ด าเนินการ

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 2 ครั้งตามแผนงาน เน้นการสร้างแรงบนัดาลใจระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่ กับ นักวิจัยรุ่นน้อง 
เพ่ือให้เห็นภาพการท างานและเรยีนรู้ในสถานที่จรงิ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ศึกษาดูงานผ่านการเรียนรู้จากการท างานรุ่นพี่รว่มกับภาคเกษตรกรรม ภายใต้กิจกรรม NSTDA Budding 

Network 2019: Site visit (EECi) จังหวัดระยอง เน้นการรับโจทย์งานวิจัยและพัฒนางานวิจยัในภาค
เกษตรกรรม 

• ระบบติดตามและควบคุมการให้น้ าส าหรบัพืชไร่ พืชสวนอัตโนมัติ (loT) ณ สวนบัวแก้ว อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

• ระบบเซนเซอรไ์ร้สายส าหรบัการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบรหิารจดัการ (Farm 
WiMaRC) ณ สถานีเห็ดเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

เปิดประสบการณ์ในการท างานภาคเกษตรกรรมและความต้องการของเกษตรกร น าผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงจากรุ่น
พี่มาช่วยเหลือเกษตรกร  โดยมีนักวิจัยใหม่ 13 คน และมีวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรพื้นที่ ผ่านการสนับสนุนจาก
ทีม AGRITEC (สท.) ได้รู้จักพื้นที่ EECi ได้ความรู้ประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร ท าให้ได้เปิดโลกทรรศน์ใน
การท างาน เกิดแรงบันดาลใจใหม่กับนักวิจัยรุ่นพี่น าผลงานวิจยัไปใช้จริงช่วยเหลือเกษตรกร 

2. นักวิจัยรุ่นพี่น ารุ่นนอ้ง (อายุงาน 1-2 ปี) เย่ียมชมการท างานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู ้
update technology trends และงานวิจัยในปัจจบุัน ระหว่างศูนย์มีจ านวนนักวิจัย 27 คน

ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-2

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างานเชิงรุกร่วมกับทกุภาคส่วนทัง้ในและต่างประเทศและสรา้ง entrepreneurship mindset กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

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

•จัดโปรแกรมการพัฒนาเพ่ือ
สื่อสารแนวคิด สร้างแรงผลักดัน 
และวิธีท างาน แบบ 
entrepreneurship เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการ Spin off ของ Start-
up ภายใน สวทช. แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่า 80% ของแผน
ด าเนินการ 

•บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีผล
ส ารวจการรับรู้กลไกการ Spin-
off สวทช. ไม่ต่ ากว่า 85%

• จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติพร้อมรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งนักวิจยัให้มีแนวคิดและวิธี
ท างาน entrepreneurship ภายใต้กิจกรรม นโยบาย/แนวทางการ spin off ธุรกิจเทคโนโลยี จาก สวทช. 
ผ่าน 6 Open Forum: สวทช. ร่วมคิด สู่ธุรกิจ Startup เพื่อผลักดันและสนบัสนนุการน าผลงานวิจยั สวทช. 
ให้พนักงาน สวทช. เป็นเจ้าของธุรกิจ/กิจการ Start up โดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรเอกชน และพร้อมระดม
ความเห็น เพ่ือร่วมออกแบบและปรับปรงุขอ้ค าถามส าคัญ  อีกทั้งยังคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม เพื่อน าเสนอ
ความเห็นของกลุ่ม ในเวที Town Hall  หารือหัวข้อที ่focus สนใจและสรปุความเห็น
กลุ่มเป้าหมายมีผลส ารวจการรับรู้กลไกการ Spin-off สวทช. ที่ 82.4 %

• จัดกิจกรรม sharing และ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการท างาน Entrepreneurship ดังนี้
1. Prof.Dr.Kelvin Willoughby “Fostering linkages between research and education with 

innovation and entrepreneurship at Skoltech”
2. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ NSTDA CONNECT x INET ต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจเทคโนโลยี 
3. Prof.Dr.Oded Sharing “Learning the Best Practice of Innovation management,

Commercialization and running Start up in Israel สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนแนวคิดโดยเรียน
เชิญนักวิจัยในต่างประเทศที่มีประสบการณ์ spin off

• จัดท าหลักสูตรการพัฒนาบคุลากร สวทช. “Pre NSTDA Startup” ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มธ. โดยจะเริ่ม Open Course ภายในเดือนตุลาคม 62 จ านวน 1 รุ่น

ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-3

พัฒนากลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการท างาน ข้ามสายงานและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-3.1 สร้างความเข้าใจและกระตุ้น การ
ประยุกต์ใช้ระบบและเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารระดับกลาง สวทช. 
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

• สร้างความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้
ระบบการประเมินผลดูแลบุคลากรตามระดับ
ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการเติบโต

• พัฒนากลไกให้เกิดความเช่ือมโยงของ
ความส าเร็จในภารกิจส่วนบุคคลและภารกจิ
องค์กร

ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและ ระบบการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ
การเติบโตตามสายอาชีพ ไม่ต่ า
กว่า 80%

1. ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสง่เสรมิขีดความสามารถตาม
ต าแหน่งงาน ปี 2562 แล้วเสร็จเกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ (ผลส าเร็จรอ้ยละ 120.96)

• การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะต าแหน่งของบคุลากรกลุม่ต าแหน่งวิจัย และความ
เช่ียวชาญของต าแหน่งต่างๆ

• การพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารและการน าองค์กรของกลุ่มบรหิารระดับกลาง

• การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ มาตรฐานความปลอดภัย และความรู้ 
IT

2. การสื่อสารสรา้งความเข้าใจระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 6 ครั้ง ด าเนินการได้
80% (ผลส าเร็จร้อยละ 100)

• จัดกิจกรรม Roadshow สื่อสารวิธีการต้ังตัวชี้วัดตามระดับต าแหน่งงาน และคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ดี รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามขีดความสามารถเฉพาะต าแหน่งและวาง
แผนการเติบโตสู่ระดับสูงขึน้ ผู้บริหารระดบักลาง ศูนย์แห่งชาติและสายงานภายใต้
ส านักงานกลาง  Group coaching หัวข้อ NSTDA Performance Clinic Session 5 
ครั้ง รวม 80 คน  New Middle Management on boarding Program 1 ครั้ง จ านวน
ผู้เข้าร่วม 39 คน

• พัฒนาสื่อในรูปแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานเรียนรู้แนวคิดและวิธีการวางแผนและจดัตั้ง
ตัวชี้วัดและเป้าหมายงานระหว่างทดลองปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เปิดใช้งาน กันยายน 2562

3. วางแผนการดูแล/พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง ร่วมกับผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาแต่ละสาย
งานรวมถึงวางแผนพัฒนาปรับปรงุระดับความสามารถของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่า
เกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 22 คน (ผลส าเร็จร้อยละ 100)

ผลส าเร็จร้อยละ 106.29
57



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ท างานส าคัญร่วมกัน 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-4.1 การพัฒนากลไกและสร้างโอกาส 
และสภาพแวดล้อมการให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในโครงการส าคัญ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ส าคัญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

• จัดกิจกรรม R&D Sharingแล้ว
เสร็จภายใน ไตรมาส 3

• มีบุคลากร กลุ่มวิจัย  ของ สวทช. 
เข้าร่วม   ไม่น้อยกว่า 80% ของ  
ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม

• ผลส ารวจความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับ จากกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85%

จัดกิจกรรมสรา้งโอกาส และสภาพแวดล้อมการให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โครงการส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส าคัญร่วมกัน ภายใต้ช่ือ
R&D Sharing 2019 BIG IMPACT : The Story of success เรื่องราวของ 23 
Speaker กับการแชร์ประสบการณจ์รงิที่สร้างผลงานวิจัยจนเกิดเป็น BIG IMPACT โดยมี
รูปแบบกลไกการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากการด าเนินงานของ สวทช. 

1. ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม
2. วิจัยพัฒนาครอบคลุมทั้ง value chain
3. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
4. กลไกสร้างการยอมรับจากภายนอก
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  673  คน คิดเป็น 84% ของกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม 
ผลส ารวจความพึงพอใจวิทยากรอยู่ในระดับ 94.63%  
และการรับรู้เข้าใจสร้างแรงบันดาลใจอยู่ที่ 89.75%

ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดนังานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้
ความเชี่ยวชาญและท างานส าคัญร่วมกัน 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-4.2 บริหารจัดการความเห็นบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

• มีการรายงานผลการตอบสนองต่อความ
คิดเห็นบุคลากรครบถ้วน 100%

• ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการตามข้อคิดเห็นครบถ้วน 100% 

บริหารจัดการความเห็นบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยด าเนินการ
ตอบสนองต่อความคิดเห็นของบุคลากร ดังนี้
• มีความเห็นของบุคลกรรวม 17 รายการ 

1. ด าเนินการแก้ไขแล้ว 14 รายการ  (คิดเป็นร้อยละ 82) 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 3 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 18) 

แยกเป็น
1. การปรับปรุงกระบวนการท างาน 5 รายการ
2. การปรับปรุงการให้บริการ 6 รายการ

ทั้งนี้ ประเด็นปรับปรุงยังไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า 
และทุกรายการสามารถด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุได้ตามแผนที่ก าหนด โดยมี
การรายงานสถานะการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมผู้บริหาร 
สวทช. 

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100



HRI-4

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันงานในภารกิจส าคัญขององค์กรรวมถึงสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ท างานส าคัญร่วมกัน 

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-4.4 การส ารวจและจดัท า
แผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพัน
บุคลากรในประเด็นส าคัญ

• ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนส่งเสริม
พัฒนาความผูกพันบุคลากร 
ไม่ต่ ากว่า 100%

• ผลส าเร็จการปรับปรงุแผน
ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร 
(ตาม spot check feedback) 
ไม่ต่ ากว่า 80%

Senior Leadership and Communication
ด าเนินการจัดกิจกรรมส าเร็จตามแผนพัฒนาความผูกพันบุคลากร 100%
มีผลส ารวจการรับรู้เฉลี่ย 86.05 %
1.  วารสารภายใน NSTDA STYLE สื่อสารประเด็นนโยบายการเปลี่ยนแปลงต่างๆทีส าคัญ (Transformation Internal Communication) 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดครบ 12 ฉบับ ตามแผนฯ
2. การจัดเวทีส่ือสารประเด็นท่ีส าคัญกับองค์กรและพนักงาน (HR) ส าหรับกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

2.1  Open Forum: NSTDA Startup ผู้เข้าฟังรับรู้และเข้าใจนโยบาย NSTDA Startup = 82.4%
2.2 การสื่อสารเรื่องสิทธิประโยชน์ใหม่ของพนักงาน ผลประเมินรับรู้และเข้าใจ 91.80% ภายหลังการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการ
ฝ่าย/เทียบเท่า น าข้อมูลท่ีได้รับไปสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และเมื่อท าการส ารวจความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าได้รับการสื่อสาร 
64.3 %

3. การส่ือสารประเด็นท่ีส าคัญขององค์กร Open Forum : Change for Chance มีผู้เข้าร่วม 428 คน ผลส ารวจความคิดเห็นแบบ Real-
Time พบว่า 77.6% ของผู้เข้าร่วม  เห็นด้วยกับการให้อ านาจการท างานกับศูนย์แห่งชาติขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับ
ประเทศต่อไป 

4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับกลาง NSTDA NEW Middle Management Onboarding Program โดยผู้บริหารระดับสูงของ 
สวทช. ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท างาน บทบาทท่ีส าคัญของผู้บริหารระดับกลาง  กลไกการดูแลบุคลากรและการพัฒนาทีมงาน  
รวมถึงการบริหารกฎระเบียบ  อ านาจอนุมัติระเบียบการเงินและพัสดุ  การบริหารความเสี่ยง นโยบาย TCT และความปลอดภัยในการ
ท างาน มีจ านวนผู้เข้าร่วม 39 คน ผลส ารวจการรับรู้ ท่ี 92.4 %

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100



HRI-5
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.1 การสร้าง candidate pools 
บุคลากรวิจัยและพัฒนา ตามทิศทาง
งานวิจัยที่มุ่งเน้น

ด าเนินการกิจกรรมเสรมิสรา้ง 
candidate pools ของ
ต าแหน่งส าคัญ สวทช. แล้ว
เสร็จตามแผนสรรหาที่ได้รับ
อนุมัติไม่ต่ ากว่า 80% 

ด าเนินการตามแผนสรรหา ได้ 80 %
1. สรุปกรอบอตัราก าลัง และแผนสรรหาบุคลากร ปี 2562 แล้วเสร็จ ก.พ. 62
2. ความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการสรรหาไม่ต่ ากว่า 80% โดย 

2.1 ด าเนินการกิจกรรมแนะน าองค์กรและปรบัปรุงเครื่องมือ/สือ่รองรบัการการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน 
แล้วเสร็จตามแผนฯ ผลการด าเนินงานส าคัญได้แก่

• รวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ ของ Top5 มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ ไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง และทุน

• จัดกิจกรรมแนะน าองค์กร 3 แห่ง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเป้าหมายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างและทุนการศึกษา

• ร่วมหารือมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนรับนักศึกษาฝึกงาน ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) และปริญญา
ตรี (ม.เทคโนโลยีราชมงคล) เพ่ือผลิตแรงงาน STEM ระดับสูง / วิศวกรวิจัย / วิศวกรเทคนิค โดยการ
ฝึกทักษะวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการออกแบบและวิศวกรรม (D&E) ของสวทช.ในปี 2563

2.2 ปรับปรุงเครื่องมือ/สือ่รองรบัการแนะน าองค์กร / ต าแหน่งงานว่างแล้วเสร็จ

• ปรับปรุงหน้าเว็บและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และช่องทางการเขา้ถึงข้อมูลต าแหน่งงานว่าง

• จ านวน candidate สนใจในต าแหน่งงาน ตอบกลับตามเป้าหมายมากกว่า 60% (คณะวิทยาศาสตร์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์)
ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.2 การวางแผนและบริหาร
อัตราก าลังและบุคลากรที่มีขีดความสามารถ
สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์และสายงาน

ด าเนินการบริหารอัตราก าลังทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวของบุคลากรที่มขีีด
ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจ
ของศูน์และสายงานได้ตามแผนไม่ต่ า
กว่า 80%

ด าเนินการบริหารอัตราก าลังทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบุคลากรที่มีขดี
ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจของศูน์และสายงานได้ตามแผน 100%

• สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตราก าลัง รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องดัง 
จ านวนอัตราก าลังของศูนย์ สายงาน เพื่อใช้ประกอบในการบริหารอัตราของสาย
งาน/ศูนย์รวมถึงใช้ตรวจสอบการรับบุคลากรให้เป็นไปตามสัดส่วนเป้าหมาย

• ควบคุมสัดส่วนอัตราก าลัง วิจัย : สนับสนุนวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน:์ 
สนับสนุน ในอัตราส่วนตามเป้าหมาย

• หารือการบริหารและจัดอัตราก าลังระหว่างปีตามภาระงาน ร่วมกับผู้บริหารเพื่อ
รองรับภารกิจประเทศ  EECi / NSTI / FC / NQI 

• ให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่จัดตั้งเพ่ือรองรับภารกิจโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
การสรรหาและบรรจบุุคลากรให้สอคดล้องกับภาระงานตามอัตราก าลังในกลุ่ม
ต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติเพื่อผลักดันงานตามเป้าหมาย
ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.3 การประเมินศักยภาพและ
พัฒนาขีดความสามารถจนถึงการสร้าง
โอกาสการเติบโตและหมุนเวียนภายในของ
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
ต าแหน่งต่างๆ

• สัดส่วนของการทดแทนคนในต าแหน่ง
ว่างจากกระบวนการ proactive 
promotion 

• ผลส าเร็จของแนวปฏิบัติพร้อมใช้ของ
กระบวนการหมุนเวียนภายในของ
บุคลากร (internal job opportunity)

1. สรุปผลการด าเนินงาน Proactive Promotion & Rotation ในปี 2562 จ านวน 19
ต าแหน่ง 

• ระดับผู้อ านวยการฝ่าย 8 ต าแหน่ง

• ระดับผู้จัดการ 11 ต าแหน่ง
2.ทบทวนกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งโดยปรับกระบวนการพิจารณาผู้มีศักยภาพ 
ร่วมกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารสายงานของต าแหน่งว่าง พิจารณาผ่าน
ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากเป็นต าแหน่งบริหารองค์กร ซึ่งเป็นก าลังหลักใน
การผลักดันงาน รวมถึงปรับระยะเวลาการส่งมอบและเรียนรู้งาน  ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง เพื่อให้ต้นสังกัดเดิมและใหม่ สามารถส่งมอบงานได้อย่างต่อเนื่อง

3. จัดท าร่างเส้นทางการเติบโตที่ส าคัญ 11 กลุ่มภารกิจ โดยมีข้อมูลกลุ่มต าแหน่ง
ใกล้เคียงที่สามารถโอนย้ายต าแหน่งข้ามสายงานได้ พร้อมความรู้ความสามารถที่
จ าเป็น และใช้ช้อมูลเป็น input ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนากลไกการหมุนเวียน
ในปี 2563

ผลส าเร็จร้อยละ 90
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.4 การเตรียมความพร้อม
บุคลากรบริหารระดบักลางและสงู 
รองรับและทดแทน สืบทอดต าแหน่ง
ในต าแหน่งส าคัญอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรผู้มีศักยภาพและเข้าสู่
ต าแหน่งใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการน า การสื่อสารและ
การบริหารองค์กรของ
บุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 62

1.โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้น า เฟสที่ 2 โดยส่งผู้บริหารเข้ารว่มหลกัสูตรพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 13 คนตามแผนที่วางไว้
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลงังาน ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล รอง ผพว.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลงังาน ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รอง ผพว.
• หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส าหรบันักบรหิารรุน่ใหม่ (วพม.) ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดบัสูง (บงส.) ดร. สุธี  ผู้เจริญชนะชัย รอง ผศน.
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) ดร.กัลยา  อุดมวิทิต รองผศอ.
• Director Certification Program (DCP) 1.ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผศอ. 2.ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผศช. 

3. ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รอง ผพว.
• Leadership development 1.ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล  2. คุณรุ่งทิพย์ ควันเทียน  3. คุณวารุณี ลีละธนาวิทย์                               

4. คุณจุฑามาศ อุดมสรยุทธ  5. คุณพัชรียา กุลานุช
2. ผู้บริหารเข้าร่วม กิจกรรม One-on-One Executive Coaching 

•ดร.ฐิตาภา ผศจ. Coaching ครั้งท่ี 2 โดย โค้ชศิริพรรณ
•ดร.ชัย ผศอ. 
•ดร.กัลยา รอง ผศอ. ดร.อลิสา  ดร. พนิตา รอง ผศอ. 
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.4 การเตรียมความพร้อม
บุคลากรบริหารระดบักลางและสงู 
รองรับและทดแทน สืบทอดต าแหน่งใน
ต าแหน่งส าคัญอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

บุคลากรผู้มีศักยภาพและเข้าสู่
ต าแหน่งใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการน า การสื่อสารและ
การบริหารองค์กรของ
บุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 62

2 .พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (ระดับผู้อ านวยการฝ่ายและผู้จัดการ)

• MMRP inspiring Leader]s Sharing จ านวน 6 ครั้ง
1. Empower: Empower People to perform their best
2. Enlighten: Enlighten your people the greater goals of an organization
3. Encourage: Encourage your team to step up by acting as a role model
4. Elevate: Elevate your team spirit in the time of crisis
5. Energize Recognize to (Re) Energize your team
6. Enrich: Enrich your team culture through constructive feedback

• รู้เท่าทันก่อนคลิกอนุมัติ กฎหมาย การเงิน พัสดุ

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.1 การวางแผนอัตราก าลังและการบริหารและพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HRI-5.1.5 พัฒนาระบบและ
หลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (e-learning based) เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร ในหัวข้อที่
เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร

กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ
และหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (e-learning based) 
ไม่ต่ ากว่า 50%

พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ในหัวข้อท่ีเป็นองค์
ความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร แล้วเสร็จ จ านวน 16 หลักสูตร จาก 17 หลักสูตร คิดเป็น 94% โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตร การปราบปรามทุจริต (ส าหรับพนักงานท่ัวไป) จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 1,407 คน
2. หลักสูตร การปราบปรามทุจริต (ส าหรับผู้บริหารระดับกลางและนักวิจัย) จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 1,331 คน
3. หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 293 คน 
4. หลักสูตร การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 57 คน 
5. หลักสูตร นโยบายและหลักเกณฑ์เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช.จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 17 คน
6. หลักสูตร การบันทึกข้อมูลงานวิจัย จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 221 คน
7. หลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 297 คน
8. หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 266 คน
9. หลักสูตร IT Security Awareness จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 441 คน
10. หลักสูตร Introduction ISO 45001 จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 1,320 คน
11. หลักสูตร My Performance
12. หลักสูตร Infoma
13. หลักสูตร My Project จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 14 คน
14. หลักสูตร PABI2 จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 18 คน
15. หลักสูตร การจัดการความเสี่ยง จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 24 คน 
16. หลักสูตร IADP จ านวนผู้ผ่านหลักสูตร 17 คน
17. หลักสูตร NSTDA 101 (On Process)
สรุปจ านวน ผู้เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning จ านวนท้ังสิ้น 5,742 คน คิดเป็น 90%
ผลส าเร็จร้อยละ 100
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพร้อม ระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรบัการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.1 การบริหารจัดการและจดัระเบียบ 
และบูรณาการข้อมูลบุคลากร เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนากลไกการดูแลบุคลากร รวมถึง
ข้อมูลความเช่ียวชาญต่างๆ

• ผลส าเร็จของการปรับปรุงรายงานเชิง
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริหารระดับสูงแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3

• น ารายงาน HR Executive Report ขึ้นบน NSTDA Dashboard 
โดยเริ่มการรายงานผล เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

• แนะน าวิธีการใช้งานโดยการส่งเมล์สื่อสารอัปเดทรายงานเดือนละครั้ง 
และได้น าเสนอต่อที่ประชุม OM เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62  โดยผู้บริหาร
เข้าระบบจาก NSTDA Portal โดยคลิก NSTDA Dashboard หรือ 
sign in ผ่านเวปไซต์ https://powerbi.microsoft.com โดยใช้ 
username และ password ของตนเอง 

• รับ feedback เพื่อการปรับปรุงข้อมุลผ่านทางอีเมล เช่น ความถูกต้อง
ของข้อมูล การปรับข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองค์กร 
ความหมายของตัวย่อต่างๆ วิธีการเข้าใช้งาน เป็นต้น

ผลส าเร็จ ร้อยละ 100
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.2 การปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบ 
Human resource management system เพื่อ
การให้บริการและอ านวยความสะดวกในการ
ท างานเพ่ือรองรับการท างานแบบ 
multi-system

• ความส าเร็จของการปรับปรุงระบบ Human 
resource management system  แล้วเสร็จ งาน
ภายในไตรมาส 3

• ความส าเร็จของการสื่อสารให้ผู้ใช้งานระบบรับทราบ
และเข้าใจ แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4

ด าเนินการปรับรูปแบบการบันทึกการติดตามระบบต่างๆ บน
ระบบ PowerBI โดยจ านวนที่มี requirement ภายใต้ HR 
function จ านวน 24 ระบบ (เพิ่ม 1 ระบบ) โดยระบบที่มีแผน
เสร็จสิ้นปี 2562 มีทั้งหมด 8 ระบบ และแล้วเสร็จทั้งหมด โดย
ได้มีการสื่อสารให้ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจ ระบบสามารถใช้
งานได้ตาม Requirement โดยมีระบบอ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา 
อีก 15 ระบบที่มีแผนพัฒนาแล้วเสร็จปี 2563 และอีก 2 ระบบที่
อยู่ระหว่างหารือการวางแผนพัฒนา ความเป็นไปได้ และขอบเขต
การพัฒนา
ผลส าเร็จร้อยละ 100
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.2 การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลบุคลากรและการปรับปรุงระบบรองรับการท างาน

HRI-5.2.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP)  เพื่อ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อก าหนดมาตรฐานการท างาน
พร้อมรองรับหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่

• ความส าเร็จของการประยุกต์ใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: 
SOP)  ในการท างาน แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2

• ผลส าเร็จของการน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุง
กระบวนการให้บริการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4

จัดท า SOP ทั้ง 3 กระบวนการแล้วเสร็จ ได้แก่ 
1) กระบวนการลาศึกษาของพนักงาน 
2) กระบวนการส่งต่อ ข้อมูลและเตรียมความพร้อมส าหรับพนักงาน
เข้าสู่ต าแหน่ง 
3) การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน บลจ. กสิกร 

มีการ internal audit โดย HR เมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน 
2562 และเริ่มใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างานเพื่อรองรับหน่วยงาน
เกิดขึ้นใหม่แล้ว

ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.3 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง Physical และ Mental ให้รองรับการท างานและรองรับการจัดตั้งกระทรวง

HRI-5.3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิต กาย ทรัพย์และสร้าง
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท างานและ
รองรับลักษณะงานใหม่ 

ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
แล้วเสร็จไม่ต่ ากว่า 100%

• จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแล้วเสร็จ 
เมือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรมจ านวน 10
กิจกรรม

• สรุปความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แสดงในสไลด์ถัดไป
• สรุปจัดกิจกรรมตามแผนงาน ปี 2562 จ านวน 11 กิจกรรม  ได้แก่ 1) โครงการ NSTDA 

Care 2) โครงการนวดแผนไทยโดยคนพิการ 3) กิจกรรมดนตรใีนตลาดนัด ทุกวันอังคารที่ 2 
และ 4 ของเดือน (ชมรมดนตรี) 4) กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ (ชมรมชาวพุทธ) 5) โครงการ
โยคะบ าบัดเพื่อการผ่อนคลาย (ชมรมรักษ์สุขภาพ) 6)กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลอุทยาน คัพ 
(ชมรมฟุตบอล) 7) ด าเนินการจัดงานวันเกษียณอายุ 8) งานประเพณีวันสงกรานต์ สวทช. 
9) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.ชุมพร 10) การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ
11) โครงการปฏิบัติธรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

• จัดกิจกรรมเพิ่มจากแผนงาน จ านวน 11 กิจกรรม
ผลส าเร็จ ร้อยละ 200 



HRI-5

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรยีมความพรอ้ม ระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system

แผนการด าเนินการปี 62 เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินการปี 2562

HRI-5.3 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง Physical และ Mental ให้รองรับการท างานและรองรับการจัดตั้งกระทรวง

HRI-5.3.2  การบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์รองรับ EECi ส าหรับบุคลากรที่จะไป
ปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดูแล
คุณภาพชีวิตในการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม

• ผลส าเร็จการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง รองรับ
บุคลากรไปท างาน EECi พร้อมใช้ภายใน
ไตรมาส 1

• ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการตามข้อคิดเห็นของพนักงาน
ครบถ้วน 100%

• จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก และแนวปฏิบัติการเดินทางไป
ท างาน EECi โดยมีผู้ท างานเกีย่วกับการก่อนสร้าง เริ่มใช้ตั้งแต่ 
กุมภาพันธ์ 2562

• น าเสนอรายละเอียดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ส านักงานฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ส านักงานจะจัดสวัสดิการที่พักให้ส าหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงาน ณ 

EECi เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) โดยจะนับตามปี
ปฏิทิน

2. สวัสดิการที่พักให้เฉพาะส าหรับผู้ที่พักในสถานที่ที่ส านักงานจัดให้
เท่านั้น

3. บุคลากรที่จะได้รับสวัสดิการที่พัก จะต้องเข้างานก่อนหรือภายใน 
5 ปีนับตั้งแต่มีการจัดสวัสดิการที่พัก และเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาห่าง
จากพื้นที่ปฏิบัติงาน EECi ไม่ต่ ากว่า 55 กิโลเมตร 

ผลส าเร็จร้อยละ 100



ขอบคุณ


