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1ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

วาระที่ 4.7 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ไตรมาส 1 ประจ าปี พ.ศ.2565

เสนอต่อ
ท่ีประชุมผูบ้รหิารของส านกังาน ด้านการบริหารงานบคุคล ครั้งท่ี 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานกลาง
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2ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

เหตุผลและความจ าเป็น

หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ 
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หรือ คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล หรือ 

ผู้บริหารสูงสุดเพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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3ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

เป้าหมายหลัก สวทช.

• สร้างผลงานด้าน วทน. ที่สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ คิดเป็น
มูลค่าสะสมไม่ต ่ากว่า 10 เท่า ของค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570

• เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต ่ากว่า 2.2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570

HR SO3
บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง

HR SO2 
บุคลากร สวทช. มีศักยภาพในการท างานร่วมกบัพันธมิตรในทุกภาค
ส่วน ท้ังภาคการศึกษา ภาคการผลติ ภาคบริการและภาคสังคม  และ
ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตรร่วมงานท้ังในและ
ต่างประเทศ

HR SO1
บุคลากร สวทช. มีองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพ่ือส่งมอบงาน
ตามกลยุทธ์องค์กร/สถานการณ์ส าคัญ และสร้างผลกระทบให้กบั
ประเทศ

HRI-1

สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ  เพ่ือ สร้าง ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัย
คุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศHRI-2

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) 
และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล(Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลือ่นภารกิจขององค์กร

HRI-3 ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ และ รองรับการ
ท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) 

HRI-4
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สร้างผลงานตอบโจทย์ประเทศ
ด้วยการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับ พันธมิตรเ พ่ือสร้ า ง
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของ 
สวทช. เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ และ
การลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐและ
เ อกชนอ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  ท้ั ง อุ ทย า น
วิทยาศาสตร์., EECi, NSTI และ NQI

เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ผู้ประกอบการ ให้น า วทน . ไป
ประยุกต์ใช้ ยกระดับอุตสาหกรรม 
กระตุ้นความต้องการด้านนวัตกรรม 
ด้วยกลไกทางธุรกิจ และบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

สร้ า ง เครื อข่ ายการด า เนินงานกับ
หน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัย ใช้ 
วทน.ในการตอบโจทย์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ปรั บ  สวทช . ใ ห้พ ร้ อม รั บมื อต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการท างานเป็น Agenda 
เชื่อมโยงทุกภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ่ิ ม ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว 
(Agility) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้องค์กร

N
S
T
D

A
S
tr

a
te

g
y
 7

.0

1 2 3 4 5

POWER
TO 

LEAD

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลีย่นแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA (Agenda / Alignment / Agility)  และปลูกฝัง
วัฒนธรรมการท างานตามค่านิยมหลักขององค์กร



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

4ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านบุคลากร
ปี 2565-2570

1. มูลค่าผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
ผลงาน สวทช. (ล้านบาท)

2.มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
3. จ านวนผู้ได้รับประโยชน ์/ พันธมิตรที่ร่วมงาน 
4.ผลประเมนิความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจใน
มิติต่างๆ 

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มีศักยภาพในการท างานร่วมกับ
พันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาคการผลิต 
ภาคบริการและภาคสังคม  และได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากพันธมิตรร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. มีองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพ่ือ
ส่งมอบงานตามกลยุทธ์องค์กร/สถานการณ์ส าคัญ และ
สร้างผลกระทบให้กับประเทศ

HR SO3: 
บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 

มีความผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง
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5ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

20.00%

21.67%

25.00%

24.00%

ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

22.50%
ภาพรวมผลส าเร็จ

ของแผนปฏบิตักิาร
ปี 2565

weight = 25

weight = 20

weight = 30 

weight = 25

HRI1

HRI2

HRI3

HRI4

ยกระดับ ศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) และการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับ
และขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร

สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ
พันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ  เพ่ือ 
สร้าง ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือ
ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนประเทศ

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างาน
ด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้
เต็มศักยภาพ และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New 
Normal) แล ะก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง เ ข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล 
(Digitization) 

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA 
(Agenda / Alignment / Agility) และปลูกฝัง
วัฒนธรรมการท างานตามค่านิยมหลักขององค์กร

เป็นไปตามแผนไตรมาส 1
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6ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI1
ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับ
และขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

24.00%

• ผอ.หน่วยงาน NQI, NSTI, Focus Center (12คน) และ ผอ.กลุ่ม
วิจัย (26คน) ร่วมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
ส่ือสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์วิจัยของ สวทช . และวิเคราะห์ 
Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์
เชิงประจักษ์ของหน่วยงาน ได้สรุปผลการจัดท าแผนส่ือสาร โดย
แบ่งตามศักยภาพในการด าเนินงาน ดังนี้

1) กลุ่มที่ 1 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมีแผนการส่ือสารอย่าง
ชัดเจน (>90%) โดยมี หน่วยงาน NQI, NSTI, Focus Center
12 หน่วยงาน คิดเปน็ 100%  และกลุ่มวิจัย 7 หน่วยงาน คิด
เปน็ 26.92%

2) กลุ่มที่ 2 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมีแผนการส่ือสารดี 
(>70%) โดยมีกลุ่มวิจัย 2 หน่วยงาน คิดเปน็ 7.69% 

3) กลุ่มที่ 3 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมีแผนการส่ือสารปาน
กลาง (<70%) โดยมีกลุ่มวิจัย 17 หน่วยงาน คิดเปน็ 65.39%

ทบทวน Functional Competency ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และภาระงานในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยน 
โดยให้ครอบคลุม competency 3 ด้านหลัก ได้แก่  
1) Self  2) People และ 3) Task  ซึ่งปรับปรุงยกร่าง 
Functional Competency ชุดใหม่ จ านวน 33 ตัว (จาก
เดิม 44 ตัว)  พร้อมท้ังทบทวน Functional Competency 
ตามกลุ่มต าแหน่ง เพ่ือน าไปหารือหน่วยงานต้นสังกัดที่
เก่ียวข้องภายในเดือน มกราคม 2565

ผู้น าความเช่ียวชาญด้าน วทน. 
(Chief Technology Advocator)

Functional Competency 

จัดท าแผน UP Skill & Re Skill บุคลากรให้มีทักษะที่
จ าเป็น ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่
และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
• กลุ่มธุรกิจ ทักษะในการเชื่อมความต้องการ

ระหว่ างภาคธุรกิจ และสวทช .  สร้ าง Value 
Proposition ให้กับงานวิจัย รวบไปถึงความคุ้มค่า
ของโครงการ มีแนวคิดการขายเชิงที่ปรึกษา
สามารถเป็นเสมือน Partner ทางธุรกิจในด้านการ
วิจัยและพัฒนาให้กับภาคธุรกิจได้ 

• กลุ่มบุคลากรทั่วไป โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft 
Office อย่างมืออาชีพ ได้แก่ Word Excel Power 
Point Power BI (Basic, Advance) 

Up skill & Re skill 



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

7ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI2
สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ สร้าง 
ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเทศ

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565

25.00%

พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลังปริญญาเอกโดยร่วมมือกับศูนย์แห่งชาติและ
หน่วยงานเฉพาะทาง โดยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก 
(Postdoc) จ านวน 8 คน และ  Industrial Postdoc 6 คน รวม 14 คน 

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

• ก าหนด Research Areas ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน (จาก 8 
มหาวิทยาลัย) ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันวิทยสิริเมธี เพ่ือพัฒนาความร่วมมือวิจัยในสาขา
เป้าหมายของประเทศ

• คัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก (ทุนใหม่) ท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. 
จ านวน 9 คน (มจพ.ปริญญาโท 4 คน, มจธ. ปริญญาเอก 4 คน และ มธ. ปริญญาเอก 1 
คน)

สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 

NSTDA Postdoc

Industrial Postdoc

• Advanced Materials and  
Nanotechnology

• Health innovation and 
Aging

• Data Science and Artificial 
intelligence (AI)

• New Drug, Vaccine and 
Cosmeceuticals

• Sustainable Agriculture, 
• Energy and Environment

กรอบวิจัยทั่วไป
• อุตสาหกรรม พลังงาน 

เกษตร การแพทย์
• ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
• Dual-use
กรอบวิจัยมุ่งเป้า 2564
• Bio-refinery
• เทคโนโลยีระบบราง
• เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ
• Energy Storage
• AI & Big data
• การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ท้องถิ่น

• Medicine and 
Pharmaceutical 
Sciences

• Agricultural and 
Biological Sciences

• Engineering
• Energy and 

Environmental  
Sciences

• Advanced Materials 
and Nanotechnology

• Advanced Materials
• Energy and 

Environment
• Biotechnologies
• Digital
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8ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้
เต็มศักยภาพ และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digitization) 

HRI3

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565

21.67%

พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

• ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน วางแผน ทบทวน 
และออกแบบกระบวนการรับบุคลากรร่วมกับ IT ให้ครอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท ต้ังแต่การบริหารอัตราก าลัง การขอรับบุคลากร การอนุมัติ
จ้าง และอนุมัติการโอนย้ายบุคลากร

• ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับบุคลากร NCR โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ออกแบบและจัดท าระบบการจอง
งบประมาณค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร NCR ร่วมกับ IT รวมท้ัง 
ทดสอบ และเริ่มใช้งานระบบ เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2564 เพ่ือรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคน าไปปรับปรุงใน Q2 ต่อไป

• ระบบกระบวนการลาออกและการส้ินสุดสัญญาของบุคลากร 
สวทช . โดยจัดท า workflow การอนุมัติการลาออก online และ
ออกแบบวิธีจัดเกบ็ข้อมูลสาเหตุการลาออก การตรวจสอบทรัพย์สินของ 
สวทช.ที่อยู่ในครอบครอง รวมถึงระบบการประเมินผล NCR ทุก
ประเภทเม่ือส้ินสุดสัญญา

New Learning Platform 

ทบทวนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในแต่ละ
ระดับ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM)และ ฝ่ายส่งเสริม
จริยธรรมการวิ จัย (ORI) โดยได้ จัดท า โปรแกรมการพัฒนา 
Researcher Professional Development Program แบ่งตาม
กลุ่มต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มนักวิจัยใหม่ Real World Exploring Learning การเรียนรู้ที่

ต้องการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการน าไปสู่ปฏิบัติงานเสมือน
กับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ

• กลุ่มบุคลากรวิจัย ที่มีอายุงานในระดับต าแหน่ง ไม่ต ่ากว่า 5 ปี 
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในระดับที่
สูงขึ้น

• ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพ่ือออกแบบการให้บริการ
ด้านบุคคลในรูปแบบ HR Support Services ซึ่งจะเป็นการ
ให้บริการด้านบุคคลครอบคลุมทัง้ในส่วนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) การพัฒนาองค์กร (OD) และการ
พัฒนาบุคลากร (HRD) เพ่ือรองรับหนว่ยงานทีเ่กิดขึ้นใหม่

• มอบหมายให้ คุณเกศพร สุคตะ นักพัฒนาองค์กร และคุณ
กาญจนา เกรียงเกร็ด เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ฝ่ายกลยุทธ์
บุคคลและพัฒนาองค์กรปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็น ผู้ประสานงาน HR 
ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.)

Small Services Units 
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9ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA (Agenda / 
Alignment / Agility) และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานตามค่านิยมหลักขององค์กรHRI4

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2565

20.00%

ด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับค่านยิมหลักขององค์กร
ร่วมกับฝ่ายส่ือสารองค์กร แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จัดกิจกรรม Sharing Session และ

ออกแบบชุดความรู้ NSTDA Core Value โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการพัฒนา

• กลุ่มบุคลากรทั่วไป จัดท าโครงการส่ือสาร NSTDA Core
Value โดยจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และวีดิทศัน์ “ค่านิยมหลักสู้
วิกฤตการณ์ Covid-19” 7 กลุ่นวัตกรรมจากทั้งหมด 11 กลุ่ม
นวตักรรม ผลงานจากทมีวจัิย สวทช. นอกจากนัน้ ยังมีการ
ส่ือสารผ่าน Line Sticker

จัดกิจกรรม “NSTDA Day” ร่วมกับฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์
องค์กร เมื่อวันที ่4 พ.ย. 2564 โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผพว. เป็นประธานส่ือสารกับบคุลากร สวทช. ในรูปแบบ Town 
Hall Online กับตอนทีม่ีชื่อว่า “Keep Moving Forward” ใน
ประเด็นผลการด าเนินงานป ี2564 และ แผนงานส าคัญของป ี
2565 เพ่ือให้เห็นทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินงานในภารกิจ
ส าคัญร่วมกัน  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม NSTDA Day 

1. วางแผนการส ารวจความผูกพันบุคลากร ประจ าปี 2565 ซึ่ง
จะด าเนินการส ารวจ ภายในไตรมาสที ่2

2. จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมความผูกพันบคุลากรใน 3 Area Focus 
(ต่อเนื่องจากป ี2564) ได้แก่
• Senior Leadership การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง 
• Talent & Staffing การบริหารทรัพยากรบุคคล
• Career & Development โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ/

การพัฒนาบุคลากร

NSTDA Engagement
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10ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ขอบคุณ



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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1

รายละเอียด
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 2565 

ไตรมาส 1/2565
ข้อมูลรายงาน ณ 31 ธันวาคม 2564
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2ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
และระดับสูงในการท างานและการ
ส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น า
ความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (CTA)**

1. การพัฒนา  Successor/Talent 
1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย Successor/ 

Talent และวางแผนการพัฒนา น าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง

ด าเนินการก าหนดและพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย (Key Position) ส าหรับ Succession 
Planning ระดับ Tier 2-3 ต่อเนื่องจากปี 2564 ตามแผนระยะส้ันในหลักสูตรต่างๆ โดย
มี Successor เข้ารับการพัฒนาจ านวน 3 คน ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นมือ
อาชีพส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ 

1) โครงการ Thai Elite Training Program ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 24
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 2 คน (พิจารณาอนุมัติแล้วเสร็จ) 

2) หลักสูตรพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 
ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 (แบบไม่ต่อเนื่อง)  จ านวน 1 คน (อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ)

Next step
− อัพเดทผลประเมินการปฏบิัติงานประจ าปี 2564 (IADP64) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร 

reconfirm รายชื่อ Successor 
− เตรียมการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเก็บข้อมูลความคาดหวังและส่ิงท่ีต้อง

พัฒนา ในมิติต่างๆ ของ Successor เพ่ิมเติม

ตัวชี้วัดปลายปี 65
• ด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพส าหรับผูบ้ริหาร

ระดับกลางและระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 100
• การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การ

พัฒนาบุคลากรกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) 
ส าเร็จตามแผนปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 100

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตามวิถี
ใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรHRI1

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
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3ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
Successor/หลกัเกณฑ์
กำรคดักรองรำยช่ือ

ผูบ้ริหำรพิจำรณำ
รำยช่ือ

กลุ่มเป้ำหมำย

ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยเพือ่พฒันำ 
successor ส ำหรบัปี 2564-2567 
ส ำหรบัต ำแหน่ง
• ผูบ้รหิำรระดบัสงู Tier 2-3
• ผูบ้รหิำรระดบักลำง (RGD และ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย)

เสนอหลกัเกณฑค์ดักรองรำยชื่อ
• Position / Service year
• Performance 
• Potential (Competency) 
• Management Experience

• ประเมนิโดยใช้
Professional 
Assessment Tools

• ผลกำรประเมนิน ำไปใชใ้น
กำรวำงแผนพฒันำ

• ออกแบบและวำงแผน
พฒันำรำยบุคคล แผน
รำยปี/แผนระยะ

3 ปี 
• ผูบ้รหิำรพจิำรณำ

ควำมเหมำะสมของ
แผนพฒันำ

Timeline การวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งบริหาร (Succession Planning) ปี 2564-2567
ม.ีค.-เม.ย.64 ก.ย.64

ประเมิน
กลุ่มเป้ำหมำย

ด ำเนินกำร 
พฒันำตำมแผน

ติดตำมประเมินผล

• ด ำเนินกำรพฒันำ
รำยบุคคลตำม
แนวทำงทีว่ำงแผนไว้

• ตดิตำมและ
ประเมนิผล

ก.ค.-ส.ค.64 2565-67

ติดตำมประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมำณ 2564-2567 

• ผูบ้รหิำรพจิำรณำให้
ควำมเหน็ชอบ
กลุม่เป้ำหมำย

• ยนืยนัรำยชือ่
ไดจ้ ำนวน 74 คน

ออกแบบและวำงแผน
พฒันำรำยบุคคล

3

พ.ค.-ม.ิย.64

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงในการท างาน
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4

มอบหมายให้มี
การท างานระดับ RG 
หรือเทียบเท่า + 
รับผิดชอบงาน/
กิจกรรม cross 
function ใน agenda 
ของสวทช.ที่ชัดเจน

Public Training : ( 30 คน/ปี ) 
หลักสูตรส าหรับเตรียมผู้บรหิาร
ระดับสูง เช่น 
• A Leader Story (Building 

Engaging Team) มีจ ำนวน 13 

คนที่ผ่ำนหลักสูตรนี้แลว้

• หลักสูตรพัฒนศักยภาพความ
เป็นมืออาชีพส าหรับผู้บริหาร 
(Work Like A PRO)

• Chief Technology 
Advocator (CTA)

กลุ่มน้ีจัดได้รุ่นละประมาณ 30 คน

70
Experiential Learning

20
Social Learning

10
Formal Learning

ระยะสั้น (1 ป)ีระยะ 2-3 ปีมากกว่า 3 ปี

ได้รับการ 
Coaching/
Mentoring 
โดยผู้บริหาร
ระดับสูง

แผนพัฒนารายบุคคล – เตรียม TIER 3

เป็น Ambassador 
ของส านักงานในความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เฉพาะ โดยส่ือทาง 
NSTDA Channel/
ช่องทางอ่ืนๆ/ เป็น 
speaker ใน R&D 
Sharing หัวข้อต่างๆ 

มอบหมายให้เป็น
ผู้แทนหน่วยงาน
ในการประชุม
ส าคัญทั้งภายใน
และการประชุม
ร่วมกับ
บุคคลภายนอก

วจัิยและ
พัฒนา

สนับสนุน
การวจัิย
และ
พัฒนา

บรหิาร
และกล
ยทุธ์

วางแผน Rotate ให้ไป
แสดงศักยภาพในการ
ดูแลฝ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติม
ในศูนย/์สายงาน
เดียวกัน หรือ ข้าม
ศูนย/์สายงาน 
หรือ
มอบหมายให้ก ากับดูแล
ฝ่ายมากกว่า 1 ฝ่าย ใน
ศูนย/์สายงานเดียวกัน
หรือข้ามศูนย์/สายงาน 

เป็นผู้แทน
หน่วยงานใน 
conference ที่
เป็น Strategy 
ของศูนย์

การเป็น 
Mentor 
ให้กับ RG/RT 
รุ่นใหม่ 

การเป็น 
Mentor 
ให้กับ ผอ.
ฝ่าย/ผจก. รุ่น
ใหม่

ได้รับการ 
พัฒนาตาม
ผลประเมิน
ศักยภาพ
ความเป็น
ผู้น าในมิติ
ต่างๆ

เป็น speaker / 
วิทยากร ในการ 
Sharing หัวข้อ
ต่างๆ ภายใน/
ภายนอกองค์กร

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงในการท างาน
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การคัดกรองตามกลุ่มภาระงาน

RGD/นวจ 19/21 ผอ.ฝ่าย
5

คัดกรองรายชื่อและประเมินกลุ่มเป้าหมาย

วิจัย
บริหาร
และ

กลยุทธ์
สนับสนุนการวิจัย 

(พัฒนาก าลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สนับสนุนการวิจัย ,พัฒนาธุรกิจ)

Tier 2-3

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงในการท างาน
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
และระดับสูงในการท างานและ การ
ส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น า
ความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief 
Technology Advocator)** (ต่อ)

2. Executive Visibility  
2.1 เชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ที่ได้ในปี 64 เข้ากับแผนกลยุทธ์การ
ส่ือสารงานวิจัยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
วิจัยของ สวทช.

2.2 ประเมินความพร้อมในการเปน็
ตัวแทนขององค์กร

1. ผู้อ านวยการหน่วยงานเฉพาะทาง หน่วยงานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (NQI, NSTI, Focus Center) 12 
คน และผู้อ านวยการหน่วยวิจัย 26 คน รวมทั้งส้ิน 38 คน ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การส่ือสารที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์วิจัยของ สวทช. และด าเนินการวิเคราะห์ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ
ส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ของหน่วยงาน โดยวิทยากรจากศูนย์ให้ค าปรกึษาและพัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สรุปผลการจัดท าแผนส่ือสาร โดยแบ่งตามหน่วยงานทีม่ี
ศักยภาพในการด าเนินงานแยกตามรายกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมแีผนการส่ือสารอย่างชัดเจน (>90%) โดยมีหน่วยเฉพาะ

ทาง หน่วยงานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (NQI, NSTI, Focus Center) Focus Center) สามารถ
จัดท าแผนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวม 12 หน่วยงาน คิดเป็น 100%  และกลุ่มวิจัย รวม 7
หน่วยงาน คิดเป็น 26.92%

2) กลุ่มที่ 2 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมีแผนการส่ือสารดี (>70%) โดยมีกลุ่มวิจัยที่สามารถ
จัดท าแผนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวม 2 หน่วยงาน คิดเป็น 7.69%

3) กลุ่มที่ 3 มีความเข้าใจด้านการส่ือสารและมีแผนการส่ือสารปานกลาง (<70%) โดยมีกลุ่มวิจัยที่
สามารถจัดท าแผนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวม 17 หน่วยงาน คิดเป็น 65.39%

2. ผู้อ านวยการหน่วยเฉพาะทาง หน่วยงานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (NQI, NSTI) ได้แก่ NBT, NOC, 
NCTC, DECC, CTEC น าเสนอแผนกลยุทธ์การส่ือสารตอ่รอง ผพว. (ด้านบริหาร) เมื่อวันที ่16 ธ.ค. 64

3. ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเตรียมน าเสนอแผนส่ือสารตอ่ผู้บรหิารศูนย์ ดังนี้
1) วันที่ 11 ม.ค. 65 NANOTEC
2) วันที่ 14 ม.ค. 65 MTEC/ENTEC
3) วันที่ 17 ม.ค. 65 NECTEC
4) วันที่ 18 ม.ค. 65 BIOTEC

4. วันที่ 20 ธ.ค. 64 ส่งมอบแผนกลยุทธ์การสร้าง Visibility Area ในกลุ่ม NQI, NSTI (NOC/NBT) 
ให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์(PRD) เพ่ือน าไปจัดท าแผนด าเนนิการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักต่อไป

ตัวชี้วัดปลายปี 65
• การส่งเสริม Executive Visibility  ผู้น ากลุ่มวิจัย (RG), 

NSTI, NQI, FC มี Visibility เป็นที่ประจักษ์แก่ภาค
ประชาชนและสังคม (ตามกลุ่ม stakeholder ที่
เกี่ยวข้อง)  (เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของหน่วยงานบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน NQI, NSTI และ Focus Center  ครบร้อยละ 
100 (จ านวนหน่วยงาน)  และ ส่ือสารภาพลักษณ์เชิง
ประจักษ์ (Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research 
Group)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตามวิถี
ใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรHRI1

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)
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ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำประเมินศักยภำพของกลุ่มเป้ำหมำย

ควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน 
โดยดูจำกกำรวิเครำะห์

กลุ่มเป้ำหมำย 
(Key Stakeholder) กับ
กำรจัดท ำแผนส่ือสำรมี
ควำมเช่ือมโยงกัน 

ควำมเข้ำใจกำรส่ือสำรต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถ
เลือกใช้ Key Message, 

Key Content และ
ช่องทำงกำรส่ือสำรได้

เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยดู
จำก Key Message 
ข้อควำมที่ใช้น่ำสนใจ 
ดึงดูด เข้ำใจง่ำย

1 2 3 4
ควำมเข้ำใจกำรวำง

แผนกำรส่ือสำร โดยดูจำก
กำรก ำหนดแผนกำรส่ือสำร
ได้ชัดเจน และสำมำรถน ำไป
ด ำเนินกำรต่อ เพ่ือให้เกิด 

Visibility 

(>90%) (>70%) (0-70%)

1 2 3

มีควำมเข้ำใจด้ำนกำรส่ือสำรและมีแผนกำรส่ือสำรอย่ำงชัดเจน 

HRI-1.1 การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญดา้น วทน. (CTA)
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8ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

1
(>90%)

HRI-1.1 การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญดา้น วทน. (CTA)
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9ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

2
(>70%)

3
(0-70%)

HRI-1.1 การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญดา้น วทน. (CTA)
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10ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

CTAs Communication Strategy

ประชำชน

ธุรกิจ

รัฐ

วิชำกำร

Media Channel/ActivitiesStakeholder

Social Media
• Facebook
• You tube
• Instagram

• Twitter
• Tik Tok
• Line
• Podcast

• Radio/TV.
• Conference

• Seminar
• Radio/TV
• Conference
• Annual Conference

Social Media
• Facebook
• You tube
• Web Site

Social Media
• Facebook
• Web Site
• You tube

• Seminar
• Radio/TV
• Conference
• Annual Conference

Social Media
• Facebook
• Web Site

• Seminar
• Radio/TV
• Conference.
• Annual Conference

• TMC Support
• Business Matching
• Business talk

• Twitter

• Site Visited
• Road Show

• Twitter
• Line

• Direct Contract

HRI-1.1 การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญดา้น วทน. (CTA)
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11ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI1.2 ทบทวน Functional 
Competency เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

1. ด าเนินการร่าง Functional 
Competency ชุดใหม่ และ FC 
Dictionary (ไตรมาส 1 และ 2)

ทบทวน Functional Competency ปัจจุบันที่มี 5 Clusters ได้แก่  1) Communicating 
and Influencing Cluster 2)  Leading Others Cluster 3)  Achieving Results 
Cluster 4) Preventing and Solving Problem Cluster 5) Self Management 
Cluster ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภาระงานในปัจจุบันที่มีการปรับเปลีย่นให้
ครอบคลุม competency 3 ด้าน ได้แก่  1) Self 2) People 3) Task จึงปรับปรุงยกร่าง 
Functional Competency ชุดใหม่ จ านวน 33 ตัว พร้อมท้ังทบทวน Functional 
Competency ตามกลุ่มต าแหน่ง เพ่ือน าไปหารือหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้องในเดือน 
มกราคม 2565 

ตัวชี้วัดปลายปี 65
• Functional Competency แล้วเสร็จและสามารถใช้งาน

ได้จริงภายในปี 2565
• ผลการประเมิน Functional Competency ของบุคลากร 

สวทช. ปี 2565 แล้วเสร็จ

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตามวิถี
ใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรHRI1

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)
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12ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Non Research (17 ตัว)*

Self People Task

Characteristics, Technology, Expertise Leadership, Relationships, Communication Management, Information, Agility

Resilience, Stress 
Tolerance and 

Flexibility

Technology use, 
Monitoring and 

Control

Creativity, 
Originality and 

Initiative

Social Influence Customer Centric การให้ค าปรึกษา Reasoning, 
problem solving 

and ideation

Complex Problem-
Solving

Active Learning 
and Learning 
Strategies

Business 
Acumen/Social

Technology design 
and Programming

Leadership Acceptability Mentoring Project/ Program 
Management

Critical Thinking 
and Analysis

Willingness to 
Accept & 

Accountability

Self Management 
and Human 

Relation 

Data Literacy Networking and 
collaboration

Intellectual 
Property 

Management

การจัดการความเส่ียง Innovative Thinking

Technopreneurship

Development
Application and 

Utilization
R&D Quality 
Management

Analytical thinking 
and innovation

Application and 
Utilization

Competency ส าหรับ กลุ่มต าแหน่งงานบริหาร (รหัส 1000) จ านวน 5 ตัว

1) Digital Readiness 2) Critical Creative Thinking 3) Emotional Intelligence / Mindfulness & Wellness 
4) Communication optimism 5) Promoting Diversity & Inclusion 

Research (13 ตัว)* Management (5 ตัว) 

* Leadership  และ Project/ Program Management : FC ส าหรับ Research และ Non research

New 33 ตัว

HRI1.2 ทบทวน Functional Competency เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
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13ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

➢ Communicating and Influencing Cluster

➢ Leading Others Cluster

➢ Achieving Results Cluster

➢ Preventing and Solving Problem Cluster

➢ Self Management Cluster

HRI1.2 ทบทวน Functional Competency เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

3 Dimension of Competencies
(New)

Self

People

Task

NSTDA
Functional 

Competency

Management, 
Information, 

Agility

Characteristics, 
Technology, 

Expertise

Leadership, 
Relationships, 

Communication

5 Cluster of Competencies 
(ปี 54 - ปัจจุบัน)
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14ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง
ระยะยาว (Development roadmap) 
การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี***

• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (เน้นการบริหารผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ 
และทักษะการส่ือสาร) 
• การพัฒนาศักยภาพบคุลากร (Upskill & 
Reskill) ในหลักสูตรที่จ าเป็นต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น ความรู้เชิงธุรกิจ/
การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านดิจิทัลทีจ่ าเป็นตอ่
การท างาน ทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ ระบบ
การบริหารงานวิจัยของประเทศ บทบาทองค์การใน
การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

1. การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
1.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี 

2565 เสนอขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

1. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากหนว่ยงานเพ่ือวางแผนพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง กรอบแนวคิด ที่ได้จากการส ารวจ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้การเปลีย่นแปลงและบริบทการท างานที่
แตกต่างภายใต้แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมด้วยวิธีการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย
โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้
• LECTURE การเรียนรู้ในห้องเรียนจากทีมวิทยากรช้ันน า
• EXPERIENCE SHARING การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้บริหารจากองค์กรช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ

• WORKSHOP การ Workshop เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
• LDI^2 Leadership Decode for Ignite Innovation ถอดรหัสแนวคิด กลยุทธ์ 
การน าไปประยุกต์จาก Industry Expert

• CASE STUDY การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือเปิดมุมมองการเรียนรู้ 
ใหม่ๆ

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 140 คน แบ่งเป็น
• กลุ่มผู้อ านวยการใหม่ อายุงานในต าแน่ง 1-2 ปี
• กลุ่มผู้อ านวยการ อายุงานในต าแหน่ง 3-5 ปี
• กลุ่มรักษาการผู้จัดการ/หัวหน้างาน และกลุ่มผู้จัดการ อายุงานในต าแหน่ง 3-5 ปี
• กลุ่มหัวหน้าทีมวิจัย

2.   น าเสนอแผนพัฒนาบคุลากรต่อผู้บริหารระดบัสูงด้าน HR เดือนธันวาคม 2564 และ
ก าหนดเสนอแผนการพัฒนาบุคลากร สวทช. ในที่ประชุม HR Top วันที่ 6 มกราคม 
2565

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากร

ประจ าปี 2565 ในหลักสูตรที่จ าเปน็ทีค่รอบคลุม
บุคลากรทุกต าแหน่ง

• จ านวนบุคลากรทีผ่่านการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตามวิถี
ใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรHRI1

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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15ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Middle Management 
Program (MMP) 

New Director (1-2 Years)

Target Group: 20 คน

Blended Learning

INTERPERSONAL 
SKILLS

LEADERSHIP &
MANAGEMENT

CHANGE LEADERSHIP1. 2. 3. 4.NSTDA 
Basic Learning

• ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal 
Awareness)

• การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
(Building Trust)

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน
• (Performance Management)
• ความเป็นผู้น า-บริหาร 

(Leadership-Management)

• การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Managing 
Change)

• ความคิดเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
(Strategic Thinking for Management)

• ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร 
บทบาทภารกิจส าคัญของศูนย์แห่งชาติ

• การบริหาร งาน เงิน คน 
• อ านาจอนุมัติ ระเบียบการเงิน พัสดุ
• การบริหารความเส่ียง สวทช.
• ระบบพ้ืนฐาน IT ของส านักงานฯ
• พฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์กร

ในบทบาทความเป็นผู้บริหาร

Online Course Classroom/Virtual Social Learning

02

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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16ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

02 Middle Management 
Program (MMP) 

Director (3-5 Years)

Target Group: 40 คน

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้การเปล่ียนแปลงและบริบทการ
ท างานที่แตกต่าง  ภายใต้แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรม  ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

LECTURE

การเรียนรู้ในห้องเรียนจากทีม
วิทยากรชั้นน า

EXPERIENCE SHARING

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง
จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารจาก
องค์กรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ

WORKSHOP

การ Workshop เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ

CASE STUDY

การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่
เกิดข้ึนจริง เพ่ือเปิดมุมมอง

การเรียนรู้ใหม่ ๆ

LDI^2

Leadership Decode for Ignite 
Innovation ถอดรหัสแนวคิด กล

ยุทธ์ การน าไปประยุกต์จาก Industry 
Expert

Module 3

Business Challenges Digital Challenges Leadership Challenges

• (แนวคิดการออกแบบยุทธฺศาสตร์
แบบองค์รวม/การวัดผล
ความส าเร็จ สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร)

• Design Thinking For 
Innovative Strategy

• Business Strategy to Ignite 
Innovation

• Digital Leadership 
• Engaging Stakeholder
• Executive Intelligence 

And Self Leadership
• Fostering Innovative 

Culture

Future Challenges

• Future Foresight
• Geopolitics And Global 

Perspective

Module 1 Module 2 Module 4 Module 5

NSTDA Basic Learning

• ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร
บทบาทภารกิจส าคัญ ของศูนย์
แห่งชาติ

• การบริหาร งาน เงิน คน 
• อ านาจอนุมัติ ระเบียบการเงิน 

พัสดุ
• การบริหารความเส่ียง สวทช.
• ระบบพ้ืนฐาน IT ของส านักงานฯ

4 learning Module (Total 8.5 Day)

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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17ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

02 Middle Management 
Program (MMP) 

Acting Manager + Manager (3-5 Years)

Target Group: 40 คน

Workshop 40% CASE STUDY 40% EXP 20%

Basic Learning
• ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัองคก์ร 

(NSTDA101) การปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย 
กลยุทธ์องค์กร/10 TDGs/บทบาทภารกิจ
ส าคัญ

• อ านาจอนมุัติ ระเบียบการเงิน พัสดุ
• การบริหารความเส่ียง สวทช.
• ระบบพ้ืนฐาน IT ของส านักงานฯ

Art of Leadership Project Assignment
• Group Project :  

Management Improvement

Ready to Go
• Sharing  with Top Executive
• Project Presentation

40% 35% 15% 10%

• Customer Experience
• Implement Strategy
• Innovation & Sustainability 

work
• Leading the Stakeholders

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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18ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

02 Middle Management 
Program (MMP) 

Team Lead

Target Group: 40 คน

Workshop 40% CASE STUDY 40% EXP 20%

คุณสมบัติ
• ดูแลทีมท างาน ไม่ต ่ากว่า 10 คนขึ้นไป
• งานวิจัยที่ตอบโจทยเ์ป้าหมายหลักขององค์กร

01

NSTDA Basic Learning

02

Team Management

03

Support work

• การบริหารโครงการวิจัย 
(บริหารการลงทุน)

• การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
และโครงการวิจัยหรือแผน
งานวิจัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศและหน่วย
สนับสนุนทุนวิจัย

• การเขียนบทความทางวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ
และวารสารนานาชาติ

04

R&D Experience 
Sharing

• บริหารโครงการวิจัยให้
ประสบความส าเร็จ

• การเสาะแสวงหาเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

• ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์
องค์กร บทบาทภารกิจ
ส าคัญของศูนย์แห่งชาติ

• การบริหาร งาน เงิน คน 
• อ านาจอนุมัติ ระเบียบ

การเงิน พัสดุ
• การบริหารความเส่ียง สวทช.
• ระบบพ้ืนฐาน IT ของ

ส านักงานฯ

• Managing and Engaging 
Diverse Team

• Excellent Developing 
Human Capability

• Goal Setting for 
Success with Effective 
Measurement Tools

05

Group Coaching

• ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ R&D Experience 
Sharing คร้ังละ 1.5 hr.

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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19ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรราย
ต าแหน่งระยะยาว (Development 
roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
*** (ต่อ)

• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (เน้นการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าสาย
อาชีพ และทักษะการส่ือสาร) 
• การพัฒนาศักยภาพบคุลากร (Upskill & 
Reskill) ในหลักสูตรที่จ าเป็นต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น ความรู้เชิง
ธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านดิจิทัลที่
จ าเป็นต่อการท างาน ทักษะการเขียนข้อเสนอ
โครงการ ระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ 
บทบาทองค์การในการขับเคลื่อนประเทศด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG

2. Up skill & Re skill บุคลากร
ให้มีทักษะที่จ าเป็นและทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ตามวิถีใหม่และการเปล่ียนผ่าน
เข้าสู่ยุคดิจิทัล
2.1 แผนการพัฒนาบุคลากร Up 

skill & Re skill ตามกลุ่มต าแหน่ง 
ได้รับการอนุมัติ

2.3 จัดท า (ร่าง) กระบวนการ
บันทึกประวัติการพัฒนาทุกรูปแบบ/
กลุ่มบุคลากร (ปรับปรุงใหม)่ น าเสนอ
ผู้บริหาร

จัดท าแผน UP Skill & Re Skill บุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็น ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่และการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียต่างๆ ดังนี้ 
1. กลุ่มธุรกิจ ค้นหา ระบุ และเป็นสะพานเชื่อมความต้องการระหว่างภาคธุรกิจ และนักวิจัย สร้าง Value 

Proposition ให้กับงานวิจัย รวบไปถึงความคุ้มค่าของโครงการ เพ่ือให้เห็นประโยชนใ์นการใช้ในเชิงธุรกิจ 
มีแนวคิดการขายเชิงที่ปรึกษา สามารถเป็นเสมือน Partner ทางธุรกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับภาค
ธุรกิจได้ ประกอบด้วย 
• Cracking Value Proposition: ท าความเข้าใจความตอ้งการองค์กรแต่ละกลุ่มประเภท ผ่านเครื่องมือ 

และออกแบบ Value Proposition ของการให้บริการวิจัยทีต่รงกับพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ลูกค้า จาก Value Proposition Canvas ส าหรับบริการในแต่ละด้านของผลงานวิจัย รวมถึงการ
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเพ่ือจะสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ทีด่ีให้กับลูกค้าในฐานะ 
Partner ทางธุรกิจ

• Marketing Toolkit: เครื่องมือทางการตลาดในการค้นหา เข้าถึง และดึงดูดลูกค้า รวมถึง Digital 
Marketing Tools 

• Project Feasibility: การจัดเตรียมประมาณการทางการเงินเพ่ือวเิคราะห์โครงการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุน ส่วนประกอบของการวิเคราะห์การลงทนุ การประมาณการทางการเงิน การ
วิเคราะห์ทางการเงิน ความเส่ียงในการลงทุน การน าเสนอการวิเคราะห์การลงทนุเพ่ือเปน็ส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาธุรกิจของคู่ค้า

• Advisory Mind and Negotiation: แนวคิดการขายเชิงที่ปรึกษา และการเจรจาต่อรอง 
2. กลุ่มบุคลากรทั่วไป โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office อย่างมืออาชีพ และการใช้เทคโนโลยีทาง IT Ex. 

Word Excel Power Point Power BI (Basic, Advance) การพัฒนาทักษะความรู้ทีจ่ าเป็นตามกลุ่ม
ต าแหน่ง อาทิ 3000 4000 5000 และ 6000

3. ด าเนินการบันทึกประวัติการอบรมให้กับบคุลากรประเภท NCR ในหลักสูตรที่มีความจ าเปน็เช่น ดับเพลิง
ขั้นต้น ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ระบบคุณภาพต่างๆ ของส านักงานฯ ซึ่งจะมีการแสดงประวัติการอบรมผ่าน 
Power BI

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากร

ประจ าปี 2565 ในหลักสูตรที่จ าเปน็ทีค่รอบคลุม
บุคลากรทุกต าแหน่ง

• จ านวนบุคลากรทีผ่่านการอบรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตามวิถี
ใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรHRI1

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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20ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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21ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Learning Concept

04 UP & Re Skill

Business Group

LECTURE

การเรียนรู้ในห้องเรียน

GROUP COACHING

การแลกเปล่ียนประสบการณ์จริงจาก
เพ่ือนร่วมชั้น และโค้ช

WORKSHOP

การ Workshop เพ่ือเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ

FIELDWORK

การเรียนรู้ผ่านการลงมือท าในสนามจริง

Lecture Sharing Workshop

Objective
• ค้นหา ระบุ และเป็นสะพานเชื่อมความต้องการระหว่างภาคธุรกิจ และนักวิจัย
• สร้าง Value Proposition ให้กับงานจิจัย รวบไปถึงความคุ้มค่าของโครงการ เพ่ือให้เห็นประโยชน์ใน

การใช้ในเชิงธุรกิจ 
• มีแนวคิดการขายเชิงที่ปรึกษาสามารถเป็นเสมือน Partner ทางธุรกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับ

ภาคธุรกิจได้

Start

Fieldwork

Sharing & Group 
Coaching

Advisory Mind and 
Negotiation

Cracking Value 
Proposition

Assignment

Project 
Feasibility

Fieldwork

Marketing Toolkit

By Product
❑ IP
❑ Partnership
❑ Rental Space

Output 
(Marketing 

Plan)

Assignment

Lecture

Sharing

Workshop

Lecture Workshop

Learning Journey

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี



Cracking Value Proposition Marketing Toolkit Project Feasibility Advisory Mind and Negotiation

ท าความเข้าใจความต้องการองค์กรแต่
ละกลุ่มประเภท ผ่านเครื่องมือ และ
ออกแบบ Value Proposition ของ
การให้บริการวิจัยที่ตรงกับพฤติกรรม
และความต้องการของลูกค้า จาก 
Value Proposition Canvas ส าหรับ
บริการในแต่ละด้านของผลงานวิจัย 
รวมถึงการบริหารความคาดหวังของ
ลูกค้าเพ่ือจะสร้างความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในฐานะ 
Partner ทางธุรกิจ

เครื่องมือทางการตลาดในการค้นหา 
เข้าถึง และดึงดูดลูกค้า รวมถึง 
Digital Marketing Tools
• Marketing Plan for BD
• Integrated Marketing 

Communication (IMC)
• Digital Marketing tools as 

an Advertising Gateway
• Digital Marketing tools as 

a Lead Generation

• การจัดเตรียมประมาณการทาง
การเงินเพ่ือวิเคราะห์โครงการลงทุน

• การวิเคราะห์การลงทุน
• ส่วนประกอบของการวิเคราะห์การ

ลงทุน
• การประมาณการทางการเงิน
• การวิเคราะห์ทางการเงิน
• ความเส่ียงในการลงทุน
• การน าเสนอการวิเคราะห์การลงทุน

เพ่ือเป็นตัวหนึ่งของการพัฒนา
ธุรกิจของคู่ค้า

แนวคิดการขายเชิงที่ปรึกษา และการ
เจรจาต่อรอง 
• Advisory Mindset
• Situation monitoring
• Customer centric
• Deeply understand products
• Managing portfolio
• Dealing with customer 

inquiries - Framework
• Killing and Proposing 

Business Solution
• Lewicki and Hiam's 

Negotiation Matrix
• จริยธรรมการต่อรอง: win-win 

strategy

ผลลัพธ์: แนวคิดและองค์ประกอบของแผนการ
ตลาดและแผนการส่ือสาร รวมถึงสามารถใช้
เคร่ืองมือทางด้านการตลาดยุคดิจิทัลในการ 
ค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และด าเนินกิจกรรม
ทางด้านการตลาดในบริบทของ Business 
Development อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 43

ผลลัพธ์: เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สวทช ในฐานะ 
Partner ทางธุรกิจขององค์กรในด้านการวิจัย
พัฒนา สามารถพัฒนาธรุกิจลูกค้าและนักวิจัยไป
พร้อมๆ กันได้

ผลลัพธ์: เข้าใจและสามารถใช้การวิเคราะห์การ
ลงทุนควบคู่กับการวาง Value Proposition 
เพ่ือพัฒนาธุรกิจคู่คา้ได้

ผลลัพธ์: แนวคิดและองค์ประกอบของการเป็นที่
ปรึกษาเพ่ือพัฒนาธุรกิจ และเข้าใจการเจรจา
ต่อรองมาใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา หรือ
ความขัดแย้งเพ่ือหาข้อยุตทิี่เป็นผลประโยชน์
ระหว่างคู่เจรจา สามารถใช้ทักษะ กลยุทธ์ 
เทคนิคการเจรจาให้เกิดอ านาจต่อรองใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้

Course Outline

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
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23ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิต
วิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยในประเทศ *

1. สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (โท เอก) 
เพ่ือให้นักศึกษามาท างานวิจัยที่เปน็ 
วิทยานิพนธ์ ร่วมกับนักวิจัยสวทช. 
โดยเน้นงานวิจัยในสาขาที่เก่ียวกับ
ประเด็นวิจัย ตาม Agenda Base 
ของสวทช. รวมท้ังประเด็นวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ BCG, EECi และ 
National AI Strategy  

2. พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
วิจัย ในลักษณะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือร่วมพัฒนางานวิจัย

ไตรมาสที่ 1/65 คัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก (ทุนใหม่) ท างานวิจัยกับนกัวิจัย สวทช. 
จ านวน 9 คน  จากจ านวนทุนโท เอก (ทุนใหม)่ ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก 9 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธค. 64) 
ดังนี้
1 . พัฒนาบัณฑิตโดยผ่านการสนับสนุนทนุการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับอดุมศึกษา (โท เอก) 

1.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 
สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศโดยสนับสนุนทนุใหม่* ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท 4 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปริญญาเอก 4 คน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 1 คน รวมไตรมาส 1 จ านวน 9 คน 

1.2 โครงการ TAIST-TokyoTech Tokyo Institute of Technology ผลิตบัณฑิตร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอยู่ระหว่าง
ผู้บริหารหารือกับมหาวิทยาลัยไทย TokyoTech และแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส าหรับทุน
ใหม่ปี 2565

1.3. การผลิตบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนทุน TGIST ในเดือน ธ.ค. 64 ผู้บริหารหารือ
ร่วมกันและเห็นชอบให้สนบัสนนุงบประมาณส าหรับทนุใหม่ป ี2565 จ านวน 25 ทุน ปริญญาเอก 10 ทุน 
ปริญญาโท 15 ทุน โดยจะประกาศรับสมัคร และเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลนใ์นเดือน ก.พ.ถึง มี.ค. 65 

1.4 ทุน TAIST-JAIST Japan Advanced Institute of Science and Technology ผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอก Dual degree ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร ได้จัด workshop on Smart 
information, Smart Knowledge, Smart Material วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นการน าเสนอ
รายงานความก้าวหนา้ทางวิทยานพินธ์ของนกัศึกษารุน่ที ่9
หมายเหตุ *ทุนใหม่จะนบัเมือ่มปีระกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากสวทช. เท่านั้น

2. สวทช. ก าหนด Research Areas และรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา ท าวิจัยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลง
ร่วมกัน โดยในไตรมาสที่ 1 ก าหนดแล้วจ านวน 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันวิทยสิริเมธี เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือวิจัยในสาขาเป้าหมายของประเทศ 

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• มีความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย เพ่ือพัฒนา

บัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ใน 8 มหาวิทยาลัยวิจัย 
อย่างต่อเนือ่งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

• มีนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ท าวิจัย
วิทยานิพนธ์กับนกัวิจัยสวทช. ในโจทย์วิจัยของ 
สวทช. โดยมีนักวิจัยเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนทนุระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ สร้าง ดึงดูด และ 
พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศHRI2

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)
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24ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

การผลิตบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนทุน 
TGIST
ผู้บริหารหารือร่วมกันจากการประชุมคณะกรรมการบริหารการให้ทุนพัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 4/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 
8.30-10.30 น. เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณส าหรับทุนใหม่ปี 2565 จ านวน 25 
ทุน ปริญญาเอก 10 ทุน ปริญญาโท 15 ทุน

1. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท 4 คน

2. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 4 คน 

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 1 คน 

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

25ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มจพ.

ล าดับ ระดับ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัย

1 ปริญญาโท
เหรียญเงิน

นายกฤตภัค 
ศรีเปลี่ยนจันทร์

วิศวกรรมเคมี /
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ถิราวุธ 
พงศ์ประยูร

ดร.บริพัตร 
เมธาจารย์ 
(MTEC)

การปรับพ้ืนผิวท่อนาโนคาร์บอนด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอ
ลิเมอไรเซชันเพ่ือน าไปใช้เพ่ิมคุณสมบัติการน าไฟฟ้าในยาง
ธรรมชาติ

2 ปริญญาโท
เหรียญทอง

นายอนณ 
พุ่มคชา

วิศวกรรมเคมี /
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุชาตา 
เกิดผลภัทระ

ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 
(MTEC)

ฟิล์มเมล็ดมะขามเพ่ือการประยุกต์ใช้เปน็บรรจุภัณฑ์อาหาร

3 ปริญญาโท
เหรียญเงิน

นายพชรดนัย 
วิชาช่าง

วิศวกรรมเครื่องกลและยาน
ยนต์ /บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริน
ธร ไทย-เยอรมัน

รศ.ดร.จุฬาลักษณ์   
ค้าไม้

ดร.อัญชลี มโนนุกุล
(MTEC)

การออกแบบโครงสร้างด้านหน้ารถยนต์ไฟฟ้าน ้าหนักเบาโดย
ใช้โฟมโลหะเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง

4 ปริญญาโท
เหรียญเงิน

นางสาววริศรา 
บุญศิริ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์ /วิทยาศาสตร์
ประยุกต์

รศ.ดร.เกษรารัตน์ 
อักษรรัตน์

ดร.อดิสร 
เตือนตรานนท์ (NSD)

ห้องปฏิบัติการบนชิปชนิดพลาสติกแบบสกรีนพร้ินเพ่ือการ
วิเคราะห์สารที่เก่ียวข้องกับภาวะโรคซึมเศร้า

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. 
และ มจพ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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26ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มจธ.

ล าดับ ระดับ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัย
1 ปริญญาเอก นายอธิคม สมบัติใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พชรพิชญ์ 
พรหมอุปถัมภ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.กฤษดา ท่าพระ
เจริญ 
(MTEC)

Development of Multiscale Modeling for Mechanical 
Behaviors of Additively Manufactured Titanium Alloys

2 ปริญญาเอก นางสาวกมลทิพย์ สิงห์
บ ารุง

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
และนวัตกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ
(MTEC)

Development of Environmental-Friendly Dis-infective 
Rubber Foams using Metal Oxide-based Photocatalysts 
as Compound Fillers

3 ปริญญาเอก Ms.Huong Duong
(เวียตนาม)

เทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร.ภัทรา ผาสอน
สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ
(BIOTEC)

Characterization of two novel ß-glucosidase and 
amylopullulanase from Clostidium manihotivorum CT4 
and development of ethanol production from cassava 
pulp using high-efficiency ethanol production cell 
surface display-yeast

4 ปริญญาเอก Mr.Ahmad Said
(อินโดนีเซีย)

เทคโนโลยีพลังงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมดา้น
พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม 
(JGSEE)

รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.วีระวัฒน์ แช่ม
ปรีดา
(BIOTEC)

Development of Photocatalyst Modified with Biomass-
Derived Carbon Materials for Utilizations in 
Photocatalytic Reactors

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. 
และ มจธ. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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27ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564 
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล าดับ
ระดับ
/Type

ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา /คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัยวิทยานิพนธ์

1 ปริญญา
เอกTier 2

Golnaz Heidarii
(อิหร่าน) (Ms.)

เคมี
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ดร.บุญญาวัลย์ อยู่สุข
(ENTEC)

การพัฒนาน ้ามันพืชติดหมู่ฟังก์ชันผ่านปฏิกิริยาเร่งทางเคมี
และการประยุกต์ใช้งานเปน็พอลิเอสเทอร์ฐานชีวภาพ, เทอร์โม
เซทฐานชีวภาพและน ้ามันฐานชีวภาพในกระบวนการผลิตยาง

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. และ มธ. เมื่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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28ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

กรอบวิจัยโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัย ปี 2565 (Update 24/12/64)

1. Advanced Materials and  
Nanotechnology

2.Health innovation and 
Aging

3.Data Science and 
Artificial intelligence (AI)

4.New Drug, Vaccine and 
Cosmeceuticals

5.Sustainable Agriculture, 
6.Energy and Environment

CU
ลงนาม MOU เมื่อ 2562

กรอบวิจัยท่ัวไป
อุตสาหกรรม   พลังงาน  เกษตร 
การแพทย์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
Dual-use
กรอบวิจัยมุ่งเป้า 2564
Bio-refinery
เทคโนโลยีระบบราง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Energy Storage
AI & Big data
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือท้องถ่ิน

KMUTNB
ลงนาม MOU เมื่อ 2 พ.ย.2563

1. Advanced Materials
2. Energy and Environment
3. Biotechnologies
4. Digital

VISTEC
ลงนาม MOU เมื่อ 11 พ.ย. 2562

1. Medicine and Pharmaceutical 
Sciences

2. Agricultural and Biological 
Sciences

3. Engineering
4. Energy and Environmental  

Sciences
5. Advanced Materials and 

Nanotechnology

MU
ลงนาม MOU เมื่อ 2 พ.ย.2563

หมายเหต ุ: กรอบวิจัย ปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการอ านวยการ / คณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว 
เห็นชอบให้ใช้กรอบวิจัยของป ี2564 ในการด าเนินโครงการป ี2565

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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29ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

MOU สวทช.- VISTEC
ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระหว่าง สวทช. กับ สถาบันวิทยสิริเมธี ในปี 2565
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30ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

30

MOU สวทช.-จุฬาฯ
จัดประชุม online เพ่ือประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

MOU สวทช.-จุฬาฯ
จัดประชุมย่อย online เพ่ือเตรียมงานจัดกิจกรรม Research Matching

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รวมถึงร่วมกันจัดท าโปสเตอร์ และระบบ
ลงทะเบียน

จากการประชุม ได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม Research 
Networking เพ่ือประชาสัมพันธ์ และจับคู่นักวิจัย อาจารย์ที่มี
ความสนใจร่วมกันในการพัฒนาข้อเสนอโครงการรับสมัครทุน
นักศึกษา

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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31ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.-มจธ.
จัดประชุม online เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

31

MOU สวทช.-มจธ.
จัดประชุมย่อย online เพ่ือหารือและแชร์ประสบการณ์การจัดกิจกรรม
พบปะนักวิจัย และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ ระหว่าง

สวทช. และ มจธ.
วันที่ 8 และ 18 พฤศจิกายน 2564

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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32ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.-มธ.
จัดประชุม online เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

32

MOU สวทช.-มธ.
จัดประชุม online เพ่ือประชุมผู้บริหาร มธ. – สวทช. 

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
และหารือแนวทางการขยายระยะเวลา MOU วันที่ 17 ธันวาคม 2564

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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33ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.- มก.
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ท้ังจาก สวทช. และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม online (webex) เพ่ือคัดเลือกนิสิตเข้า
รับทุนประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการประชุมเมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

โดยนักวิจัย สวทช.และอาจารย์จาก มก.ที่ได้รับทุนภายใต้หวัข้อวิจัย
ที่ด าเนินการร่วมกัน ได้สรรหานิสิตระดบัปริญญาเอกแรกเข้าประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ เข้ารับ
การสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน 

MOU สวทช.-มหิดล
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ท้ังจาก สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมประชุม online (webex) เพ่ือคัดเลือกโครงการวิจัยในความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 
สวทช.และอาจารย์มหิดล ประจ าปกีารศึกษา 2565 ด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2564

โดยมีโครงการวิจัยที่สมัครเข้ารับทุนจ านวน 25 ข้อเสนอโครงการ และผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จ านวน 10 โครงการวิจัย ส ารอง 4 โครงการวิจัย ท้ังน้ี 
นักวิจัย สวทช.และอาจารย์มหิดล จะด าเนินการสรรหานักศึกษาแรกเข้าประจ าปีการศึกษา 
2565 มาสมัครเข้ารับทุนเพ่ือเข้าสัมภาษณ์โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะ
กรรมการฯ

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

33



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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34

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุน คร้ังที่ 4 ปีพศ. 2564

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    ( AIT)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการจัดให้เปน็เวที การน าเสนอความก้าวหน้า
ของงานวิจัย    ของนักศึกษาผู้รับทุนของโครงการ (รุ่นที่ 1 ) พร้อมด้วย
อาจารย์ และนักวิจัยผู้ดูแล

กิจกรรมนักศึกษาทุน

MOU สวทช.- AIT

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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35ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

โครงการ TAIST-JAIST

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โครงการ TAIST-JAIST ได้จัด workshop on Smart information, Smart Knowledge, 
Smart Material เพ่ือเปน็การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์ของนศ.รุ่นที่ 9 จ านวน 4 คน โดยมี
คณาจารย์จาก JAIST, SIIT และนักวิจัย สวทช. เข้าร่วมรับฟัง

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

35
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36ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่น
ใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 
เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. 
(NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจาก
ภาคเอกชน (Industrial Postdoc) 
ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วม
วิจัย และรับจ้างวิจัย* 

1. พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ
ระดับหลังปริญญาเอกโดยร่วมมือกับ
ศูนย์แห่งชาติและหนว่ยงานเฉพาะ
ทางโดยท างานวิจัยร่วมกับ สวทช.
และภาคเอกชน

พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลังปริญญาเอกโดยร่วมมือกับศูนย์
แห่งชาติและหน่วยงานเฉพาะทาง โดยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญา
เอก (Postdoc) จ านวน 8 คน และ Industrial Postdoc 6 คน รวม 14 คน 
(เป้าหมาย Postdoc 20 คน Industrial Postdoc 40 คน)

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• มีจ านวนนกัวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral 

Researcher) และที่ท าวิจัย กับนักวิจัย สวทช. ไม่ต ่า
กว่า 20 คน และ Industrial Postdoc ไม่ต ่ากว่า 
40 คน  กรณีได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอดุมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.).

สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ สร้าง ดึงดูด และ 
พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศHRI2

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)
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สังกัด

จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ใหม)่  หน่วย: คน

ปฏิบัติงาน ณ Q1/2565
รวม

NSTDA Postdoc Industrial Postdoc

ศช 3 3

ศว 2 2 4

ศน 1 1

ศล. 2 2

NSD 1 3 4

รวม 8 6 14

จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ปฎิบัติงาน ณ สวทช.
(ปีงบประมาณ 2565)

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัย
จากภาคเอกชน (Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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38ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

สังกั
ด

ชื่อ Postdoc นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/RG โครงการวิจัย
ระยเวลาปฏิบัติงาน

ปีที่ 1

E
N

T
E
C

 2 ดร.สารีน่า หมัดหมาน ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง 
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

โครงการการพัฒนาน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้าชีวภาพตดิไฟยากจากน ้ามันปาล์ม และ
น าร่องการทดสอบภาคสนามเชิงบรูณาการ เพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งานเชิง
พาณิชย์อย่างยั่งยืน (เฟส 1)

16 ต.ค. 64-15 ต.ค. 65

ดร.ศิวกร สกุลแก้วเกษม ดร.อมรรัตน ์ลิ้มมณีกุล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างเซลล์ซ้อนเพอรอฟสไกต์และ
ซิลิคอนชนิดรอยต่อเฮเทอโรด้วยนวัตกรรมคลิปออน

16 พ.ย. 64-15 พ.ย. 65

M
T
E
C

 2
 

ดร.ปรียานุช ศุภโชคสุนทร ดร.ดรุณี อัศวเสถียร ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสตกิ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

โครงการพัฒนาอนภุาคคาร์บอนขนาดนาโนถึงนอ้ยกว่าไมโครเมตรจากชานออ้ย-

ลิกนินพรีเคอร์เซอร์: การเตรียมการวิเคราะห์ทดสอบ และ การใช้งานด้านการ

กระจายประจุไฟฟ้า 

1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 65

ดร.อภิสิทธิ์ บาลเพียร ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ ทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิต

อัตโนมตัิ

การศึกษากระบวนการขึ้นรูป Micro-pattern บนผลิตภัณฑ์พลาสติกและการ

พัฒนานาโนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง

1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 65

B
IO

T
E
C

 3
 

ดร. ปัญญาพล พุ่มแก้ว ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศ 

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
The Relationship of Air Microbiome and Ambient Aerosol in the 

Sukhumvit Metropolitan Rapid Transit Station, Bangkok, Thailand.

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

ดร. เสาวลักษณ์ ช้างโก ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้น

แนวหน้า 

ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรม

The application of deep learning and molecular modeling to 

interpret deep mutational scanning of CRISPR-Cas13b.

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65

ดร.กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์ ดร. ยุวเรศ มลิลา ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัย
ส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร 

Determination of meat quality and in vitro protein digestibility of 

chicken meat

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

N
S
D

 1 ดร.ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอจัฉริยะ การพัฒนาและขยายผลงานวิจัยนวัตกรรม ‘MagikTuch’ ส าหรับแปลงระบบ
ลิฟต์ทั่วไปให้เป็นระบบลิฟตแ์บบไร้สัมผัส เพ่ือบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 จากการใช้ลิฟต์ในทีส่าธารณะทีม่ปีระชาชนใช้งานจ านวนมาก   (ทุน 
วช.)

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 8 คน ได้แก่ ศล 2 คน ศว 2 คน ศช. 3 คน และ NSD 1 คน
ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัย
จากภาคเอกชน (Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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39

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 6 คน ได้แก่ ศว 2 คน ศน. 1 คน และ 
NSD 3 คนปกปิดเน่ืองจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่
นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย

หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภท

ความร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1
1 ดร.เปริน วันแอเลาะ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหา

อุตสาหกรรม 

กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ

การค านวณ

MTEC Study of human musculoskeletal modeling 

and its applications to back support exo-

suit design 

บจก. เอสซีจี ซิเมนต์ ร่วมวิจัย 16 พ.ย. 64 – 15 

พ.ย. 65

2 ดร.ทวีศักด์ิ แก้วมณี ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์ ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม

กลุ่มวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม

MTEC Pesticide residue sensor cards for fruits 

and vegetables

บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ 

เทคโนโลยี

ร่วมวิจัย 1 ธ.ค. 64 –

30 พ.ย. 65

3 ดร. พัสตราภรณ์ 

แฉ่งสุวรรณ  

ดร.ขจรศักด์ิ เฟ่ืองนวกิจ กลุ่มวิจัยการเรง่ปฏกิริิยาและการค านวณ

ระดับนาโน

NANOTEC การพัฒนาตังเร่งปฏกิริยิาและกระบวนการส าหรับ

การผลิตสารเคมีชีวภาพ

บจก.มิตรผลวิจัย พัฒนา

อ้อยและน ้าตาล 

รับจ้างวิจัย 1 ธ.ค.64 – 30

พ.ย.65

4 ดร.ศราวุฒิ นาถา

บ ารุง

ดร.ชาคริต ศรีประจวบ

วงษ์

ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์

NSD โครงการการศึกษาการใชท้่อคาร์บอนนาโนที่ได้

จากแฟลร์ก๊าซส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กัก

เก็บพลังงาน

บจก.ปภพ รับจ้างวิจัย 16 พ.ย. 64 – 15 

พ.ย. 65

5 ดร.นันทิกานต์ 

ธรรมนูญ

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์

NSD การศึกษาการสังเคราะห์ CNT จาก flare gas 

โดยกระบวนการ CVD

บมจ.ปตท.ส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม

รับจ้างวิจัย 16 พ.ย. 64 – 15 

พ.ย. 65

6 ดร.สุกัญญา โปธา

ยะ

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์

NSD การศึกษาการสังเคราะห์ CNT จาก flare gas 

โดยกระบวนการ CVD

บมจ.ปตท.ส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม

รับจ้างวิจัย 1 ธ.ค.64 – 30

พ.ย.65

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัย
จากภาคเอกชน (Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท**

1. ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและ
ภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท 

1.1 จัดท าแผนการด าเนินการร่วมกับทีม IT 
และพิจารณาเครื่องมือทาง IT ที่เหมาะสม
ส าหรับระบบการรับบคุลากร

1.2 จัดท า (ร่าง) กระบวนการพัฒนาระบบ
การรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน 
ครอบคลุมกระบวนการตัง้แต่การขอรับบคุลากร
จนถึงการอนุมตัิจ้าง หรืออนุมตัโิอนย้ายส าหรับ
บุคลากรทุกประเภท

1. หารือร่วมกับ IT เพ่ือวางแผน ทบทวน และออกแบบกระบวนการรับบุคลากรให้
ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทของ สวทช. โดยต้องสอดคล้องกับ Employee Journey 
สรุปได้ดังนี้

▪ กระบวนการบริหารกรอบอัตราก าล้ง สวทช. (ท าเพ่ิมตามงบประมาณท่ีก าหนด หรือ
ตามการเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมฝ่ายบริหารระดับสูง)

▪ กระบวนการขอรับคน (ระบบขอรับบุคลากรกลุ่ม NCR Plus)
▪ กระบวนการคัดเลือกคน (ระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรกลุ่ม NCR Plus)
▪ กระบวนการอนุมัติจ้าง (ท าเพ่ิม)
▪ กระบวนการโอนย้ายบุคลากร (ท าเพ่ิม)

จากการหารือ ทาง HR ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินการ อยู่ระหว่างการทวนสอบและตก
ลงร่วมกันเพ่ือให้สอดคล้องกับ capability ในการส่งมอบงาน คาดว่าจะสรุปแผนร่วมกันแล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

2. ออกแบบกระบวนการพัฒนาระบบการรับบุคลากรจากภายนอก และภายใน ร่วมกับ IT 
ให้ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การบริหารอัตราก าลัง การขอรับบุคลากร การอนุมัติจ้าง 
และอนุมัติการโอนย้ายบุคลากรทุกประเภท

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบการรับบคุลากรจากภายนอกและภายใน 

ครอบคลุมบุคลากรทกุประเภท

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)



ที่ ระบบย่อย
Timeline

ต.ค. 
64

พ.ย. 
64

ธ.ค. 
64

ม.ค. 
65

ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65
ม.ิย. 
65

ก.ค. 
65

ส.ค. 
65

ก.ย. 
65

1 กระบวนการบริหารกรอบอัตราก า
ล้ง สวทช. 
(ท าเพ่ิม)

2 กระบวนการขอรับคน 
(พัฒนาจากระบบ odoo ท่ีมีอยู่ 
เพ่ือรองรับ NCR)

3 กระบวนการอนุมัติจ้าง 
(ท าเพ่ิม)

4 กระบวนการโอนย้ายบุคลากร 
(ท าเพ่ิม)

ประชุมหารือ
Requirement

ออกแบบ/พัฒนา
ระบบ

IT ทดสอบ
ระบบ 

User ทดสอบ
ระบบ/เก็บผลการ

ทดสอบ

คู่มือ
การ
ใช้
งาน

Launch
ส่ือสารการใช้งาน
เผยแพร่ตาม
ช่องทางต่างๆ

IT ปรับปรุง
ระบบ

ส ารวจผลประเมิน
การปรับปรุง
กระบวนการ

ร่าง Action plan HR+IT : พัฒนาระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท

จากการประชุมหารือ HR+IT ร่วมกัน   ทาง HR ได้จัดท าร่างแผนกระบวนการย่อยร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุก
ประเภท อยู่ระหว่างการทวนสอบและตกลงแผนงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับ capability ในการส่งมอบงาน

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท



42

เขียนใบค าขอได้

โอนย้ายส่ง REC 
เพ่ือสรรหา

จัดสรร/บริหารอัตรา ระบุอัตราว่าง

NCR
พนง.ภายใน

บุคคลภายนอก

ผลประเมิน NCR
▪ เพ่ือสรรหา
▪ เพ่ือต่อสัญญา

Short form

Short form

ระบบ 2

ระบบ 1

ระบบ (มีแล้ว)

ระบบ 3

▪ สรรหา
▪ ปกติ
▪ ค าส่ัง

อัตราว่าง

▪ มีอัตราว่าง
▪ ระบุประเภทพนักงาน

▪ แสดงกรอบภาพรวม
▪ ศูนย์ขออัตราได้
▪ ผปสง. เสนออนุมัติ

ข้อมูลขึ้นหน้าเวบภายนอก

ข้อมูลขึ้นหน้าเวบภายใน

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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43ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การปรับปรงุระบบ !!! เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

❑ บรหิารอตัราก าลังคน สวทช.
❑ การสรรหาคัดเลอืก (คนด ีคนแกง่)
❑ การประเมนิผลการปฎบิัตงิาน

HRI-3.1 วางแผน ทบทวน เพือ่ออกแบบกระบวนการใชก้บับคุลากรทกุ
ประเภทของ สวทช. โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั Employee Journey 

• การบรหิารกรอบอตัราก าลัง สวทช. (ตามสดัสว่นการรับ)

• กระบวนการขอรับคน (+ NCR Plus)

• กระบวนการคัดเลอืกคน (+ NCR Plus /เชือ่มโยงผลการประเมนิ NCR)

• กระบวนการอนุมัตรัิบคน ->> การอนุมัตจิา้ง

• กระบวนการโอนยา้ยบคุลากร ->> ผา่นสรรหา/ไมผ่า่นสรรหา

HRI-3.4 ทบทวนและบรหิารอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกับภารกจิที่
เปลีย่นแปลง

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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44ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

กรอบอัตราก าลัง สวทช. 1 ธ.ค. 2564

“Manual --> System”

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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45ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แบบขอรับพนักงาน “+++ NCR Plus ”

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท



REC บริหาร
อัตราก าลังบนระบบ

หน่วยงานเขียนใบรับคน 
/ เลือก Type บุคลากร

หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบ

อัตราก าลังตนเองได้

กรอก long form 
เข้าระบบ

Approve
ตามประเภทบุคลากร
ตามสายบังคับบัญชาRecruit

ประกาศ / ไม่ประกาศ
รับคนบนระบบ

เรียก
สัมภาษณ์

ได้ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือก

ผู้ไม่ได้รับ
คัดเลือก

ระบบตรวจสอบ
เงินเดือน

เป็นบุคลากร 
สวทช.

กรอก short form ตาม type

NCR 
ท่ีจะรับ

ผู้สมัครงาน
ทุนบุคคล
ท่ัวไป

กระบวนการ Approve 
ตามสายงาน

กระบวนการ
สัมภาษณ์

Auto Email

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ทุนบุคคลท่ัวไป
ส าเร็จการศึกษา

กระบวนการขอรบัคน กระบวนการ
คัดเลือกคน

กระบวนการ
อนุมัติรับคน

NCR ท่ีได้รับ
คัดเลือก

ไม่มีสัมภาษณ์

(มีคนอยู่แล้ว 
เช่น NCR)

ระบบคัดเลือกใบสมัคร

REC คัดเลือกใบสมัคร

ต้นสังกัดคัดเลือกใบสมัคร 

Candidate Databased

▪Personality test
▪English test
▪ ข้อสอบอื่นๆ

บนระบบทั้งหมด

▪ ให้คะแนนสัมภาษณ์
▪สรุปคะแนนสัมภาษณ์

46

ส่งต้นสังกัด
พิจารณา
ใบสมัคร

ไม่มีการประกาศรับสมัคร

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท



การโอนย้ายผ่านการสรรหาคัดเลือก

47

“Manual --> System”

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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48ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท**  
(ต่อ)

2. ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร NCR ทุกประเภท 

2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมลูและ
การว่ิง flow ในระบบ และทดลองใช้ระบบ

2.2 ปรับปรุงระบบเพ่ือความพร้อมในการ
ใช้งานจริงใน Q2

1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการว่ิง flow ในระบบแล้วเสร็จ
2. ฝ่าย IT ได้มีการออกแบบ และจัดท าระบบระบบการจองงบประมาณค่าตอบแทนส าหรับ 

NCR ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและนักวิจัยหลงัปริญญาเอก (Budget Reservation : BR) 
โดยมีการส่ือสารให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์/หน่วยงาน ที่ดูแลการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้กับ NCR ท้ังน้ี ได้มีการทดสอบระบบแลว้ และเร่ิมใช้งานเมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 2564 โดย
จะเก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรคของระบบ เพ่ือปรับปรุงใน Q2 ต่อไป

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับบุคลากร 

NCR ทุกประเภท
• ระบบจัดเก็บข้อมลู บุคลากร ทุกประเภท

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)
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49ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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50ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท**  
(ต่อ)

3. ระบบกระบวนการลาออกและการส้ินสุด
สัญญาของบุคลากร สวทช. 

3.1 พนักงาน/พนักงานโครงการ
− สรุป Requirement / Tool ที่

เหมาะสม รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบการ
อนุมัติการลาออกและส้ินสุดสัญญาของบคุลากร 
สวทช.

สรุป Requirement / Tool ของการปรับปรุงกระบวนการลาออกและการส้ินสุดสัญญาของ
บุคลากร สวทช. ดังนี้

1. พัฒนา workflow การอนุมัติการลาออก online (พัฒนาจากระบบ odoo ที่มีอยู่)
2. พัฒนาวิธีจัดเก็บข้อมูลสาเหตกุารลาออก / เชื่อมโยงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของ สวทช.ที่อยู่ในความครอบครองของบุคลากรที่ลาออก (เพ่ิม
ใหม่) 

3. จัดท าระบบการประเมนิผล NCR ทุกประเภทเมื่อส้ินสุดสัญญา และจัดเก็บข้อมูล 
(พัฒนาจากระบบ IADP ที่มีอยู)่
– NCR ที่มีอยู่จะเป็น candidate ที่ดีให้ สวทช. โดยมีการประเมินผลการท างานโดย

ผ่านระบบ IADP ท้ังน้ี เช่ือมโยงระบบ Mycontract ในการดึงตัวชี้วัดมาใช้ในการ
ประเมิน และมีการประเมินมีท างานครบ 1 ปี /ส้ินสุดสัญญา

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบที่เก่ียวกับกระบวนการลาออกและการส้ินสุด

สัญญาของบุคลากร สวทช. 

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 2.5 จาก 2.5)



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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51

หลักการจ้าง NCR-ผูช้ว่ยปฏบิตังิานวิจยั

เปน็การจ้างงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานวิจยัในโครงการ ที่มีระยะเริ่มต้นส้ินสุดแนน่อน  

แนวทางการประเมนิผล NCR

1

2

3
ความส าเร็จของการด าเนินงาน คือ การส่งมอบผลงานตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่
ก าหนดในสัญญาจ้าง NCR

ใช้แหล่งเงินงบประมาณภายนอกในการจ่ายค่าตอบแทน NCR 

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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Concept การประเมนิ Performance NCR-ผูช้่วยปฏิบัติงานวิจยั 
ไม่ใช่การประเมินเพ่ือพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน

เพ่ือดูความสม ่าเสมอของ Performance และสามารถดึงรายงานผลการประเมินที่จัดเก็บใน
ระบบ IADP ไปใช้ประกอบการพิจารณา

1. ต่อสัญญาจ้าง กรณีโครงการต่อเนื่อง หรือ โครงการใหม่  

2. จ้างเปน็ พนักงาน/พนักงานโครงการ

ประเมินเมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง หรือ ทุก 1 ป ี(กรณีสัญญาจ้างมีระยะเวลาเกิน 1 ป)ี

1 ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน/การส่งมอบผลงาน
ตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ก าหนดในสัญญาจ้าง

70%

2 ประเมินพฤติกรรมตามความคาดหวังของ สวทช. 
(Behavior / Core value) 

30%

ไม่ต ่ากว่า 3.25 (อ้างอิงคะแนนค่าเฉลี่ย สวทช.)คะแนนประเมนิ

ระยะเวลา

การน าไปใช้

หัวข้อการประเมิน
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึง
ความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล 
และ สร้าง New Learning Platform ให้
สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง *

1. ระบบความเช่ียวชาญ 
1.1 หารือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น BD 

เพ่ือส ารวจความต้องการ กรณีคนภายนอกเข้า
มาค้นหาความเชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียม feature 
ให้ตรงความต้องการ

1.2 เปิดรับข้อเสนอแนะจากบคุลากร
ภายใน สวทช. เพ่ือปรับปรุงระบบ (ไตรมาส 1-
2)

1.3 น าเสนอข้อเสนอแนะตอ่ผู้บรหิารที่
เกี่ยวข้อง (ไตรมาส 1-2)

1. สืบเนื่อง KPI กระทรวง อว.ก าหนดตัวชี้วัดในป ี2565 เรื่องความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมลูกลุ่ม
ก าลังคนศักยภาพสูง โดยเป้าหมายให้มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมลูกับหนว่ยงานใน อว. รวม 7 
หน่วยงาน และภายนอกกระทรวง 1 หน่วยงานโดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคน
จากกลุ่มทักษะสูง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดย สวทช.ได้เข้าร่วมหารือกับหนว่ยงานตา่งๆ เมื่อวันที่ 24 
ธ.ค.2564 โดยต้องจัดส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรกลุ่ม 2000 ให้กับ สป.อว. ดังนี้

1) ชื่อ-สกุล 
2) ต าแหน่ง 
3) หน่วยงานที่สังกัด 
4) ที่อยู่ที่สามารถติดตอ่ได้ 
5) เบอร์โทรศัพท ์
6) อีเมล์ 
7) ความเชี่ยวชาญ 
8) ผลงานวิจัย 
9) ประวัติการศึกษา 
10) ประวัติการท างาน

โดย HR ได้หารือเบื้องตน้กับทาง STKS , IT , KM ศอ. ในการดึงฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญเพ่ือส่งให้ สปอว.
ภายในเดือน ก.พ.2565

2. ด าเนินการออกแบบรับข้อเสนอแนะจากบคุลากร โดยจะเร่ิมเปิดรับข้อเสนอแนะในเดือน ม.ค.2565 ใน
กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนกัวิจัยเพ่ือน าเสนอผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องทราบต่อไป

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบแบ่งปัน ข้อมูลความเชี่ยวชาญบคุลากรทัง้ทาง

วิชาการและการบริหารจัดการแล้วเสร็จตามแผน
และใช้งานได้จริงภายในป ี2565

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึง
ความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล 
และ สร้าง New Learning Platform ให้
สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง * (ต่อ)

2. New Learning Platform 
2.1 หารือร่วมกับผู้บริหาร วางแนวทาง

หลักสูตรการพัฒนาตามกลุ่มต าแหนง่
2.2 ศึกษาค้นคว้าหา ออกแบบพัฒนา

หลักสูตร (ไตรมาส 1-2)
2.3 พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม

กลุ่มต าแหน่ง (ไตรมาส 1-2)

1. วันที่ 15 ธ.ค. 64 หารือและร่วมวางแผน ทบทวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในแต่
ละระดับ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย(RQM) และ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัย(ORI) โดยได้จัดท าโปรแกรมการพัฒนา Researcher Professional 
Development Program แบ่งตามกลุ่มต่างๆ ออกเป็นดังนี้

• กลุ่มนักวิจัยใหม่ Real World Exploring Learning การเรียนรู้ที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการน าไปสู่ปฏิบัตงิานเสมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่าง
มีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มปีระสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ใน 4 Functions คือ ITAP, AGRITEC, HFD และ RDI โดยปรับเพ่ิมกลไก 
NSTDA Startup 

• กลุ่มบุคลากรวิจัย ที่มีอายุในระดับต าแหน่ง ไม่ต ่ากว่า 5 ปี เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในระดับท่ีสูงขึ้น ตั้งระดับ PG 13-17 โดยมี 5 
Module Learning ที่ส าคัญ  อันได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นด้านการวิจัย การ
บริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย การพัฒนามุมมองเชิงธุรกิจ Science 
Communication และ การดูแลทีมงาน 

2. ด าเนินการขอรายชื่อจาก งานบริหารบุคลากร(STF) เพ่ือพิจารณารายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรออัพเดทข้อมูลผลประเมนิการปฏิบัติงานปีล่าสุด 

3. ขอรายชื่อบุคลากรวิจัยใหม่ จากงานบริหารบุคลากร(STF) เป็นประจ าทุกเดือน ของรอบ
การเร่ิมงานพนักงานใหม่วันท่ี 1 และ 16

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• New Learning Platform ที่สอดคล้องแต่ละกลุ่ม

ต าแหน่งแล้วเสร็จตามแผนป ี2565

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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Real World Exploring Learning

ITAP+ AGRITEC HRD RDI
o เห็นถึงความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี

ของภาคอุตสาหกรรม
o แนวทางการให้ค าปรึกษาด้าน R&D 

และร่วมกันพัฒนาโครงการ
o การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการ

ของภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม
o NSTDA Start  UP

o ให้บริการความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร

o วินิจฉัยปัญหา ให้ค าปรึกษา และเสาะหา
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม

o ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอด

o สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมอื
ระหว่างเกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

การเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
น าไปสู่ปฏิบัติงานเสมือนกับการท างานในชีวิตจริง

อย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการ
หาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการทดลอง 

ได้พิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง

o ร่วมออกแบบ/เป็นพ่ีเลี้ยง/ทีมงาน
กิจกรรมค่ายเยาวชน

o ร่วมเป็นทีมส่งเสริมและสนับสนนุการท า
กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน

ระยะเวลา 2 เดือนก่อนเข้าแล็ปวิจัย 
กิจกรรม/โครงการละ 2 สัปดาห์

o เรียนรู้บทบาท ทักษะการบริหาร 
วิเคราะห์โครงการในรูปแบบต่างๆ

o ร่วมเป็นทีมสนบัสนุนการคิดแผนการ
ด าเนินงาน

o การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการ
ร่วมกับ Mentor

o เรียนรู้และร่วมท างานกับ Mentor
o Sharing ของนักวิจัยรุ่นพ่ี 

(Success & Failure Case
o Site Visit/ร่วมท ากิจกรรม

3 รูปแบบการเรียนรู้
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เชื่อมโยงในการขอเสนอเลือ่นต าแหน่ง (Minimum Requirement)

NSTDA S&T Development 5 learning Module 
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การยื่นขอรับ

ความคุ้มครอง

สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร

1
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา+TLO)

จริยธรรมการวิจยั

ในมนุษย์

0.5
วัน

E-Learning

วิทยากรภายนอก

การบริหารคุณภาพ

และจริยธรรม

งานวิจัย

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(RQM + ORI)

การเขียนบทความ

วิชาการ

เตรียมความพร้อม

น าเสนอผลงานวิจัย

0.5
วัน

Training/
Workshop

ท่ีปรึกษาศูนย์ PAC

การบันทึกข้อมูล

งานวิจัย

E-Learning

ลิขสิทธิ์/Fair 

Use/Creative 

Commons

E-Learning

-

Patent Mapping

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(STKS + TLO)

จรรยาบรรณ

การใช้สัตว์ทดลอง

(เฉพาะงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง)
0.5
วัน

Training/
Workshop/e-Learning

วิทยากรภายนอก

Biosafety

(เฉพาะงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง)

E-Learning

-

พ้ืนฐานจริยธรรม

งานวิจัย

E-Learning

-

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรวจิยั (PG13 - 14)

-

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่ง 
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From Research 

to Market

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

Trend Analysis 

and Its Business 

Impact

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

ก.ค. 64

Design

Thinking

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

Story Telling 

for Business 

Communication
1
วันOnline Course

วิทยากรภายนอก

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรวิจัย (PG15)

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่ง 



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

59

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากร
วิจัย (PG16-17)

จริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์

3
วัน

Training/
Workshop/Sharing

วิทยากรภายนอก

การบริหารคุณภาพ

และจริยธรรม

การวิจัย

(เชิง Practice)

0.5
วัน

Sharing

ผู้บริหาร สวทช.
(รอง ผพว. ประสิทธิ)์

Researcher 

Mentoring

0.5
วัน

Sharing

RQM

Market Insight 

Analysis and Its 

Business Impact

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

ลิขสิทธิ์/Fair 

Use/Creative 

Commons

E-Learning

การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยและ

รับผิดชอบต่อการ

มีช่ือในผลงานวิจัย

ท่ีปรึกษาศูนย์ PAC

0.5
วัน

Training/
Workshop

Biosafety 

(เฉพาะงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง)

วิทยากรภายนอก

0.5
วัน

Training

Patent Mapping

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(STKS + TLO)

Business Model 

Canvas

0.5
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

Account (Client) 

Management

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

จริยธรรมการวิจัย

2.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก

Statistics: 

Research 

Methodology & 

Biostatistics 

(Advance Course)
3
วัน

Training/
Workshop/Sharing

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

จรรยาบรรณ

การใช้สัตว์ทดลอง

(เฉพาะงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง)
0.5
วัน

Sharing

Project 

Management & 

Agile

1
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

Advisory Mind

Online Course & 
Training/Workshop

0.5
วัน

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่ง 



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.3 พัฒนา Small Services Units 
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม่

1. รับฟังความต้องการของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ ทบทวนงานบริการด้าน
สนับสนุน ออกแบบรูปแบบการให้บริการ 
Small Services Units และทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องมเีพ่ือรองรับหน่วยงานทีเ่กิดขึ้น
ใหม่ในรูปแบบตา่งๆ

2. จัดเตรียมทรัพยากร ให้มีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เพ่ือรองรับการให้บริการ Small 
Services Units

3. ส่ือสารท าความเข้าใจกับผู้รับบริการถึง
กระบวนการและช่องทางการใช้บริการ

4. ให้บริการ Small Services Units กับศูนย์
เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาต ิและมีรูปแบบ
การให้บริการ Small Services Units ที่
พร้อมรองรับการจัดตั้งหนว่ยงานทกุ
ประเภท (ไตรมาส 1-4)

1. รอง ผพว. สายงานบริหาร และผช.ผพว. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมหารือกรอบ
แนวทางการสนับสนุนศูนยเ์ทคโนโลยพีลังงานแห่งชาติ (ศล.) ร่วมกับ รก. ผศล. และรอง 
ผศว. ด้านบริหารที่รับผิดชอบงานด้านสนับสนนุใหกั้บ ศล. จ านวน 2 คร้ัง เพ่ือออกแบบ
การให้บริการด้านบุคคลในรูปแบบ HR Support Services ซึ่งจะเป็นการให้บริการด้าน
บุคคลครอบคลุมท้ังในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) การพัฒนาองค์กร 
(OD) และการพัฒนาบุคลากร (HRD) เพ่ือรองรับหน่วยงานท่ีเกิดขึ้นใหม่

2. ผช.ผพว. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผอ.ฝ่ายบริการทรัพยากรพิจารณาทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ และบทบาทภารงานของบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แล้วมอบหมายให ้คุณเกศพร สุคตะ นักพัฒนาองค์กร และคุณกาญจนา เกรียงเกร็ด 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายกลยทุธ์บุคคลและพัฒนาองค์กรปฏิบัติหน้าท่ีเป็น ผู้
ประสานงาน HR ให้กับ ศล.

3. ผู้ประสานงาน HR ศล. น าเสนอกรอบแนวทางการท างาน (Scope of work) ของ HR 
Support Services ให้ที่ประชุมฯ ทราบ และผู้บริหาร ศล. มีประเด็นเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเตมิ
ที่ขอให้ขยายขอบเขตการท างานของ HR Support Services ให้ครอบคลุมกระบวนการ 
เช่น การจัดท าแผนนักเรียนทุน การดูแลนักเรียนทุน ระบบดูแลนกัวิจัยใหม่ (Mentoring 
system) การประเมินผลงานวิชาการ และการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• จัดตั้ง Small Services Units เพ่ือให้บริการศูนย์

เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตสิ าเร็จพร้อมให้บริการใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

• รูปแบบการให้บริการ Small Services Units ที่
พร้อมรองรับการจัดตั้งหนว่ยงานประเภทต่างๆ 
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)



• การด าเนินการทีเ่กีย่วข้อง
กับโครงสร้างองคก์ร/
โครงสร้างปฏิบตังิาน

• การบริหารกรอบ
อัตราก าลัง 

• การสรรหาคัดเลือก
บุคลากรและการท า
สัญญาการปฏิบัติงาน 
(ครอบคลุมบุคลากรทกุ
ประเภท) และ On 
Boarding Program

• การโอนย้ายสังกัด และ
การปรับเปลีย่นกลุ่ม
ต าแหน่งงาน 

• Executive On Boarding

• การส่ือสารภายใน
หน่วยงาน เช่น Executive 
Town Hall และ กิจกรรม
สร้างความสัมพันธภ์ายใน
ทีม

• การพัฒนาความผูกพัน
ของบุคลากรทีม่ตีอ่องค์กร 

• กระบวนการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน
รายบุคคล

• การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี 

• กระบวนการพิจารณา
เงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษ
ประจ าปี

• การประเมนิศักยภาพ
รายบุคคลและการวาง
แผนการเติบโตตาม
สายอาชีพ

• การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือ Upskill & 
Reskill ให้มีทักษะ
สอดคล้องกับ function 
และ วิถี next normal

• กระบวนการเลือ่น
ต าแหน่งงาน

• การวางแผน Successor

• ให้ค าปรึกษาในการบริหาร
ระบบคุณภาพและการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

• ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
work flow ทีเ่กีย่วข้อง
ด้าน HR

• จัดเตรียม HR Executive 
Report เพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร

Performance 
Evaluation

EngagementCareer Development

Scope of work – HR Support Services

Org. Structure & 
On Boarding

01 02 03 04

Quality Management 
System

05

HRI 3.3 พัฒนา Small Services Units เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม่
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62ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรร
หาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแล
บุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม ***

1. อัตราก าลัง
1.1 ทบทวน และวางแผนกรอบอัตราก าลัง

บุคลากรทุกประเภท ร่วมกับแศูนย์แห่งชาติให้เปน็ไป
ตามสัดส่วนบุคลากรตามทศิทางทีอ่งค์กรก าหนด
(ไตรมาส 1-2)

1.2 บริหารกรอบอตัราก าลังบคุลากรทกุประเภท 
และน าเสนอรายงานสถานะ
กรอบอัตราระหว่างปีตอ่ผู้บริหารระดับสูง / ผู้บริหาร
ระดับกลาง เพ่ือควบคุมและรักษาสัดส่วนบคุลากรให้
เป็นไปตามก าหนด (ไตรมาส 1-4)

1.3 สรุปผลสัดส่วนบุคลากรตามกลุ่มต าแหน่ง
งานและใช้เป็นข้อมลูส าคัญในการทบทวนแผนอตัรา
ก าลังคน เพ่ือก าหนดทรัพยากรในการบรหิารจัดการ
ในปีถัดไปได้อย่างเหมาะสม (ไตรมาส 1-4)

1. มีการทบทวนกรอบอัตราของแต่ละศูนยแ์หง่ชาติเพ่ือควบคุม และรักษา
สัดส่วนบุคลากรให้เป็นไปตามก าหนดท้ังพนักงาน พนักงานโครงการ 
และบุคลากรกลุ่ม NCR Plus

2. ผู้ประสานงาน HR น าข้อมูลไปทบทวนสัดส่วนบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจส าคัญ ร่วมกับแต่ละศูนย์แหง่ชาติใหเ้ปน็ไปตามสัดส่วนบุคลากร
ตามทิศทางที่องค์กรก าหนดอย่างเหมาะสม

3. วิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง สวทช. ทุกต าแหน่งงานถึงความจ าเป็นใน
การรับ โดยเทียบจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน แผนงานปีปัจจุบัน 
ขอบเขตภาระงานน้ันๆ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด

4. ทบทวนอนุมัติอัตราก าลังระหว่างปี โดยพิจารณาความจ าเป็นและ
ระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ/ผลลัพธ์ที่ส่ง
มอบ (อัตราจ้างตามระยะเวลาโครงการ) รวมถึงตรวจสอบแบบขอรับ
พนักงานให้ถูกประเภทการจ้างงานตามวัตถุประสงค์องค์กร

5. ทบทวน และวิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง สวทช. กลุ่มงานสนับสนุน 
(6000) ไม่ให้เกินสัดส่วนที่องค์กรก าหนดด้วยการรับบุคลากรผ่าน
กระบวนการสรรหาภายในเท่าน้ัน ยกเว้นบางต าแหน่งงานท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมฯ ผู้บริหารระดับสูง

6. การบริหารอัตราก าลัง สวทช. ด้วยการรับสมัครบุคลากรภายใน ท้ังจาก
พนักงาน/พนักงานโครงการ และ NCR เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน ทุกกลุ่ม
ต าแหน่งโดยเฉพาะกลุ่มงานวิจัย

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ความส าเร็จของการวางแผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรทุกประเภทให้

สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางองค์กร ภายในไตรมาส 1/2565
• ผลส าเร็จการก าหนดเป้าหมายของสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน : 

วิจัย : สนับสนุนวิจัยให้สอดคล้องกับภารกจิส าคัญและประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการอัตราก าลังอย่างเหมาะสม 

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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63ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

บุคลากร สวทช.
(ภาพรวม)

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564)

ประเภท
บุคลากร

(1+2+3+4+5)
กรอบอัตราทั้งหมด

(1)
บุคลากรปัจจุบัน

(2)
อยู่ระหว่างสรรหา+อยู่ระหว่าง
ท าเรื่องบรรจุเป็นพนักงาน

(3)
PPR

(4)
ชะลอสรรหา

(5)
อัตราว่าง+อัตราว่าง (บริหาร)

พนักงาน 
พนักงานโครงการ

3,356 3,105 53+(17) 1 15 141+(24)

NCR+ - 1,007 - - - -

รวม 3,356 4,112 70 1 15 165

อ่ืนๆ - 23 - - - -

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแลบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเปน็ธรรม 
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64ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

อัตราระหว่างสรรหา

8

2000

อัตราระหว่างสรรหาคัดเลือก (ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564)

2

13

3000 4000 5000 6000

4

2

24

6NQI

9TMC

1EECi

2OMS

4RDIM

0NSTI

53 1416 39 11

24 00 2

00 10 1

48 00 1

02 00 2

02 00 0

80 29 5

60 00 0

00 08 1

00 01 0

00 00 2

20 00 2

00 00 0

CTEC,PTEC

JF 2000-5000
• สรรหาภายนอก และภายใน
(1) ประกาศภายใน 

All NSTDA
(2) ประกาศภายนอก 

NSTDA Website
(3) JF2000
ตอ้งใช ้candidate pool
จากบคุลากรกลุม่ NCR+

JF 1000/6000 
▪ สรรหาภายใน Internal Job 

Opportunities

การด าเนนิงาน
ปัจจบุนั

HRDS 2
0 0 0 2 0
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65ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การประกาศรับสมัคร
พนักงาน/พนักงาน
โครงการ

JF6000

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแลบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเปน็ธรรม 
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66ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ส่ือสาร

ประกาศ all 

NSTDA

ทุกๆ 15 วัน

บุคลากร แจ้ง

ความประสงค์/

สนใจ

ส่งใบสมัคร(ถ้ามี) ให้

หน่วยงานพิจารณา

แจ้งขออนุญาต รอง 

ผพว./ รอง ผอ. ศูนย์

ต้นสังกัดปัจจุบัน

กระบวน

การ

ทดสอบ 

สัมภาษณ์

แจ้งผล และพิจารณาหารอื

วันที่มีผลโอนย้าย

(ต้นสังกัดปจัจุบัน)

จัดท าเอกสาร

โอนย้าย เพ่ือ

อนุมัติ 

ข้ันตอนการด าเนินงาน Internal Job Opportunities

กรณีไม่มีใบสมัคร (Internal 
Job Opportunities) หรือไม่
ผ่านคัดเลือก ให้หารือแนวทาง
ร่วมกับ ผปส. และต้นสังกัด

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแลบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเปน็ธรรม 
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67ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรร
หาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแล
บุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม *** (ต่อ)

2. การสรรหาคัดเลือก
2.1 ก าหนดแผนด าเนินการสรรหาคัดเลือก

บุคลากรประจ าปี 2565 ที่สอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายองค์กร

2.2 ด าเนินการสรรหาคัดเลือกคนดีและคนเก่ง
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนด

2.3 ด าเนินการบรรจุแตง่ตั้งบคุลากรผ่านการ
คัดเลือกจากการสรรหาภายนอกตามระยะเวลาที่
ก าหนด

2.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานสรรหา
คัดเลือกต่อผู้บริหารระดับสูง ทุกไตรมาส

1. มีการก าหนดแผนด าเนินการสรรหาคัดเลอืกบุคลากร ประจ าปี 2565 
ตามกรอบอัตราสวทช. และทิศทางองค์กรด้านการบริหารงานบุคคล
ด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

2. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตามคุณสมบตัิที่ก าหนดไว้ โดยเช่ือมโยง
ค าถามในการสัมภาษณ์กับการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรมและทักษะให้ตรงตาม Functional Competency 
และมีการทดสอบ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพ
ด้านต่างๆ ของผู้สมัครงาน เพ่ือกลั่นกลอง และคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 

3. มีการทบทวนปรับปรุงแบบประเมินการสัมภาษณ์ใหต้รงตาม 
Functional Competency และสร้างชุดค าถามให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ก าหนด และใช้เป็นชุดมาตรฐานในแตล่ะกลุ่มต าแหน่งงาน 

4. ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผ่านการคัดเลือกจากภายนอกตาม SLA 
จ านวน 33 คนและมีการน าเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ทุกเดือน  (โอนย้าย 2 คน นักเรียนทุน 2 คนรวม 37 คน)

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานสรรหาคัดเลอืกต่อผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือ
ทราบผลการด าเนินการ

6. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่านการทดลองงานและ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
คุณภาพงานและพฤติกรรมการท างาน) โดยคิดเป็นร้อยละ 97 

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• กระบวนการสรรหาคัดเลือกมีขัน้ตอนการประเมินพฤตกิรรมตาม

ค่านิยมองค์กร และมีการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 (ตอบโจทย์คนดี)

• ด าเนินการบรรจุแตง่ตัง้บุคลากรที่ผ่านการคัดเลอืกจากการสรรหา
ภายนอกได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100

• บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่านการทดลองงานและ
สามารถปฏิบัติงานไดด้ีตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์
คุณภาพงานและพฤติกรรมการท างาน) คิดเป็นร้อยละ 80 (ตอบโจทย์
คนดี และ คนเก่ง)

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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68ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

https://app5a.biotec.or.th/recruit/file_repository/1709900760893/clip/Clip2021031911301512.mp4

บุคลากรทุกประเภท
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69ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

บุคลากรทุกประเภท
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70ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรร
หาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแล
บุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม ***  (ต่อ)

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าป ี

(Individual action plan: IAP) และแผนการพัฒนา
ประจ าปี (IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
ก าหนด

1. ด าเนินการเปิดระบบ IADP Online ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ
วางแผน) เพ่ือให้บุคลากร สวทช. ได้วางแผนการปฏิบัติงานและ
แผนพัฒนารายบุคคล ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 โดยส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประกาศข่าว all nstda ทางอีเมล NSTDA 
Portal และโปสเตอร์ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล
แผนการปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวัดการปฏิบัติงาน (IAP) 
รวมถึงแผนในการเพ่ิม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถในปัจจุบันและแนวทางการวางแผนอาชีพของพนักงาน (IDP) 
ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ด าเนินการหารือระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากร เพ่ือท าความเข้าใจ

ในเนื้องานและพฤติกรรมการท างานที่พึงประสงค์ และตั้งเป้าหมาย
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีแล้วเสรจ็ร้อยละ 100 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

• ประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานประจ าปีแล้วเสรจ็
ร้อยละ 100 ภายในเดือนตุลาคม 2565 (ในระบบ IADP online)

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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71ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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72ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากร
บุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิง
กลยุทธ์ **

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลบคุลากรทุกประเภท 
1.1 หารือหน่วยงานด้าน HRD เกี่ยวกับ NCR 

ประเภทต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลสรุปขอบเขตของข้อมลูทีจ่ะ
รวบรวมไว้ใน HR Big databased

1.2 ออกแบบ Data Flow และการดึงข้อมูล NCR 
จากด้าน HRD มารวมเป็น databased เดียวกัน

1. ได้หารือกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยปัจจุบันมีข้อมูลนักศึกษาทุนทีอ่ยู่ใน
ระบบ Odoo ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย และระบบ Odoo ของฝ่ายบริการ
ทรัพยากรบุคคล (ระบบ NCR+) ซึ่งพบว่า มีข้อมูลท่ีซ ้ากันอยู่ท้ัง 2 ระบบ โดย
ได้ข้อสรุป ดังนี้

– กรณีมีข้อมูลซ ้ากันท้ัง 2 ระบบ ให้ตัดข้อมูลท่ีซ ้าออกจากระบบ Odoo 
ของฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (ระบบ NCR+) เพ่ือให้นักศึกษาทุนมี
ฐานข้อมูลอยู่ใน ระบบ Odoo ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย ฐานข้อมูล
เดียว

– กรณีนักศึกษาทุนมีความจ าเป็นต้องใช้งานระบบต่างๆ ใน สวทช.ให้
ประสานงานกับทาง IT เพ่ือออกเป็น account ในการเข้าใช้งานระบบ 
โดยไม่จ าเป็นต้องน าขอ้มูลเขา้ระบบ NCR+ 

– NCR ประเภทนักศึกษาร่วมงาน จะแบ่งเป็น นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่าย 
HRSS รับ) / นักศึกษาร่วมงาน (ต้นสังกัดรับเอง) / นักศึกษาร่วมงาน 
(ได้รับทุน HRD) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับทาง IT ใน
การดึงรายงานจาก ระบบ Odoo ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย  มาอยู่ใน
รายงานระบบ NCR+

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรทุกประเภทแล้วเสร็จและสามารถใช้

งานได้จริง 

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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73ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากร
บุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง
กลยุทธ์ **  (ต่อ)

2. ระบบการรายงานข้อมูลบุคลากรส าหรับ
ผู้บริหาร 
2.1 ทบทวนรายงานตาม function และวางแผน

การด าเนินงาน รวมถึงก าหนดความถี่ในการปรับปรงุ
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบรายงาน แหล่งข้อมูล และรูปแบบ
รายงาน

1. ทบทวนรายงานที่ใช้ในปัจจุบัน และหารือทีม IT เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
ฐานข้อมูล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดผูดู้แลตาม
หัวหน้างานที่มีการใช้งานระบบที่เก่ียวข้องตามตารางหน้าถัดไป

2. วางแผนทบทวน Flow การท างานในปัจจุบัน ให้สามารถท างานให้
สอดคล้องหรือสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในภาพรวมกับระบบอื่นๆ ได้

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ระบบการรายงานข้อมลูบุคลากรส าหรับผู้บริหาร (HR Dashboard for 

executives) แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง 

ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ 
และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) HRI3

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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74ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NCR

ข้อมูล NCR Engagement NSTDA Performance

medical expenses ManpowerTransportation

Personal Profile

รายงานที่เพ่ิมเติมและปรับปรุง
รายงาน ข้อมูลรายงาน

ข้อมูล NCR เพ่ิมข้อมูลประเภท NCR รวมกับพนักงาน
ประเภท พนักงาน และ พนักงานโครงการ 
แสดงเป็นภาพรวมของบุคลากรท้ัง สวทช.

ข้อมูล Engagement แสดงรายงานมิติต่างๆ Engagement survey 

ข้อมูล NSTDA Performance แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ performance 
ของสวทช. ตามแบบฟอร์มของฝ่ายบริหารกล
ยุทธ์และนโยบายองค์กร (ปรับจาก version 
excel)

ข้อมูล Profile พนักงาน แสดงข้อมูลการเป็นพนกังานรายบุคคล

ข้อมูล ค่าเดินทาง แสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานโดย
ปรับปรุงรูปแบบการบันทึกข้อมูล

ข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล แสดงค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของพนักงาน
โดยปรับปรุงรูปแบบการบันทึกข้อมูล

ข้อมูล อัตราก าลัง แสดงอัตราก าลังของพนักงานเทียบพนักงาน
ปัจจุบัน(พนักงาน/พนักงานโครงการ) ปรับ
จากฟอร์ม Excel เดิม

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิกลยทุธ์ 
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75ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แหล่งข้อมูลปัจจุบันที่มีการรายงาน

ประเภทข้อมูลปัจจุบัน ระบบ ประเภทแหล่งข้อมูล หน่วยงานดูแล รูปแบบรายงาน

Competency Competency sql server HR PowerBI

ข้อมูลคนในมิติต่างๆ eHR sql server HR PowerBI

ข้อมูลการฝกึอบรม eTraining sql server HR PowerBI

อัตราก าลังคน excel excel HR PowerBI

การค่าใช้จ่ายการเดินทาง excel excel HR PowerBI

ข้อมูลการเป็นนักเรียนทุน excel excel HR PowerBI

ข้อมูลสวัสดิการ เลือกได้ และ 
สวัสดิการเดิม

excel excel HR PowerBI

ข้อมูล IADP IADP sql server HR PowerBI

ข้อมูลพนักงาน NCR NCR+ sql server HR PowerBI

ค่าใช้เก่ียวกับจ่ายบุคลากร PABI2 sql server อื่นๆ PowerBI

ข้อมูล IP RGP sql server อื่นๆ PowerBI

ข้อมูล Publication RGP sql server อื่นๆ PowerBI

ข้อมูล Prototype RGP sql server อื่นๆ PowerBI

ข้อมูล Income RGP sql server อื่นๆ PowerBI

Taxonomy RGP sql server อื่นๆ PowerBI

การลาออก eHR sql server HR PowerBI

ประเภทพนักงานทั้งหมดรวมNCR New sql server HR PowerBI

ข้อมูลสายบังคับบัญชา CommandLine sql server HR PowerBI

ข้อมูลโครงสร้างตาม Pillar Data warehouse sql server อื่นๆ PowerBI

รายงานที่เพ่ิมเติมและปรับปรุง

รายงาน ระบบ
ประเภท

แหล่งข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล
ความถ่ีการ
ปรับปรุง

NCR (เพ่ิมเติม) IT สร้างใหม่ sql server กัญจนา รายเดือน

Engagement (เพ่ิมเติม) limesurvey excel โกเมศ รายปี

NSTDA Performance (เพ่ิมเติม) Data warehouse sql server ชมพูนุท รายไตรมาส

Profile พนักงาน (เพ่ิมเติม) Data warehouse sql server HR Team รายเดือน

ค่าเดินทาง (เพ่ิมเติมและปรับปรุง) Excel Database excel ศรุต รายเดือน

ค่ารักษาพยาบาล (เพ่ิมเติมและ
ปรับปรุง) Excel Database excel พรรณธิภา รายเดือน

อัตราก าลัง (เพ่ิมเติมและปรับปรุง) IT สร้างใหม่ sql server กัญจนา รายเดือน

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิกลยทุธ์ 
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76ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน **

1. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามทจุริต 
และออกแบบกิจกรรม กระบวนการและวิธีการใน
การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการด าเนินการ

2. จัดท าข้อมูล เนื้อหา กระบวนการที่เหมาะสมที่
น าไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และ
ส่งเสริมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มคีวามตระหนัก
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินยั

1. น าข้อมูลแผบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สวทช. มา
วิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงกิจกรรม/การด าเนินการ/การส่ือสาร ใน
ดัชนีช้ีวัดท่ีมีผลคะแนนต ่ากว่า 85% รวมท้ังแผนการด าเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทจุริต แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระยะ 5 ปี
ของ สวทช. และเกณฑ์การประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 น ามาประกอบการออกแบบกิจกรรมและ
กระบวนการ พร้อมวางแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รวบรวมข้อมูล ส่ือน าเสนอ รวมท้ังกรณีศึกษาต่างๆ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกองค์กร
เพ่ือเตรียมส าหรับการส่ือสารแล้วเสร็จ

3. ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายกลยทุธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และ
ฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กรเพ่ือวางแผนการส่ือสารร่วมกันโดยอยู่ใน
ระหว่างการลงรายละเอียดหัวขอ้และก าหนดการที่ส่ือสารในแตล่ะประเด็น

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• บุคลากร สวทช. มีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยและทัศนคติที่ดี ต่อการ

ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตรอ้ยละ 100 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

• บุคลากรใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในส่วนการป้องกันและตอ่ตา้น
การทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างาน
ตามค่านิยมหลัก ขององค์กรHRI4

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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77ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
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78ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้
สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่
บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเปน็
ตัวอย่าง)

1. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักขององค์กรร่วมกับฝ่ายส่ือสาร
องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ด าเนินการผลิตเนื้อหาตามค่านยิมหลักของ 
สวทช. ให้มีความน่าสนใจ และแปลกใหม่ รวมถึง 
ก าหนดแนวทางการส่ือสารตามช่องทางตา่งๆ 
ของส านักงานฯ (ไตรมาส 1-3)

1. ด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร 
ร่วมกับฝ่ายส่ือสารองค์กร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จัดกิจกรรม Sharing Session และออกแบบ

ชุดความรู้ NSTDA Core Value โดยเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ สวทช. 

• กลุ่มบุคลากรท่ัวไป จัดกิจกรรมดังน้ี 
1) จัดท าโครงการส่ือสาร NSTDA Core Value จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน ์“ค่านิยมหลักสู้วิกฤตการณ์ Covid-
19” 7 กลุ่มนวัตกรรมจากท้ังหมด 11 กลุ่มนวัตกรรม ผลงานจาก
ทีมวิจัย สวทช.

2) โครงการส่ือสาร NSTDA Core Value (Line Sticker)
ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• จ านวนกลุ่มผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมเรียนรู้ตามค่านิยมหลักของ

องค์กรคิดเป็นร้อยละ 85
• ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมเรยีนรู้ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 85

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างาน
ตามค่านิยมหลัก ขององค์กรHRI4

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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79

Nation First

ระดับบังคับบญัชา
ระดับพนักงาน
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80ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Science & Technology Excellence

ระดับบังคับบญัชา

ระดับพนักงาน
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81ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Teamwork

2. เข้าใจบทบาทของ
ตนเองยอมรับในข้อตกลง
ร่วม ยึดมั่น
ในการร่วมมือเพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ด้วยกัน

T2

6. สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลเพ่ือให้เกิดพลังร่วม
ในการท างาน

T6

ระดับบังคับบญัชาระดับพนักงาน



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

82ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Deliverability

ระดับบังคับบญัชา

ระดับพนักงาน
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83ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Accountability & Integrity

3. รักษาความลับและ
ผลประโยชน์ของ
ส านักงาน ไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน หรือ
ปฏิบัติงานที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของส านักงาน

A3

6. สามารถอธิบายได้ด้วย
ค่านิยมสวทช.และหลักฐาน
ที่ปรากฏเห็นในทุกเวทีที่นัด
หมาย

A6

ระดับบังคับบญัชาระดับพนักงาน
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84ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

โครงการส่ือสาร NSTDA Core Value

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และวีดทิัศน์ “ค่านิยมหลักสู้วิกฤตการณ์ Covid-19” 7
กลุ่มนวัตกรรมจากท้ังหมด 11 กลุ่มนวัตกรรม ผลงานจากทีมวิจัย สวทช.

เริ่มจากการเกริ่นน าถึงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย และเช่ือมโยงมาถึง สวทช. ที่มีนักวิจัยเก่ง ๆ เน้น
การมี Core Value ขององค์กรเป็นแรงผลักดัน ขับเคล่ือนให้สร้างนวัตกรรม เพ่ือช่วยแก้ปัญหา (ส่วนนี้เป็น
สคริปต์พากย์เสียง ภาพประกอบเป็นภาพวิดีโอผู้คนในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID) ส าหรับใช้
เป็น Title ทั้ง 7 ตอน
พิธีกร เกริ่นน าเข้าวิดีโอแต่ละเรื่อง (คล้ายรายการเรื่องจริงผ่านจอ) 
นักวิจัยหรือทีมวิจัยแต่ละกลุ่ม กล่าวถึงนวัตกรรม ประโยชน์ และความภูมิใจที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับ Core 
Value ส้ัน ๆ ไม่เกิน 5 นาที น ามาตัดให้เหลือ 1-2 นาที (ภาพนักวิจัย Insert ภาพผลงาน เน้นที่สีหน้าแววตา
ท่าทาง และอารมณ์ที่ส่งออกมา)
พิธีกรกล่าวสรุป 3 นวัตกรรมเน้นไปที่ค่านิยมหลัก (ไม่ขายนวัตกรรม)
วิดีโอปิดเป็นภาพเคล่ือนไหว Motion Graphic พร้อมดนตรีประกอบ 5 ค่านิยมหลัก สวทช. คลิกดู 11 กลุ่มนวัตกรรม

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคลอ้งกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และ
เปน็ตัวอย่าง)

https://drive.google.com/file/d/1LVLoadWiaIsFkFD0DpKGUuP6amYb_WPh/view?usp=sharing
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85ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

โครงการ
ส่ือสาร 
NSTDA 
Core Value
(Line Sticker)

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคลอ้งกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และ
เปน็ตัวอย่าง)
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86ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-4.3 จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร นโยบาย 
ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ 
ผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เช่น R & D Sharing 
(ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม), NSTDA DAY, 
NSTDA Update *

1. ก าหนดหัวข้อ ประเด็น ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ประเทศ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. จัดกิจกรรมส่ือสาร NSTDA Day ร่วมกับฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์
องค์กร เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผพว. ให้
เกียรติเป็นประธานส่ือสารกับบุคลากร สวทช. ในรูปแบบ Town Hall 
Online กับตอนท่ีมีชื่อว่า ตอน “Keep Moving Forward ในประเด็น
ผลการด าเนินงานปี 2564 และ แผนงานส าคัญของปี 2565” เพ่ือให้
เห็นทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินงานในภารกิจส าคัญร่วมกัน  

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมการส่ือสาร นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร 

ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ
• จ านวนช่องทางการเผยแพร่ ไม่ต ่ากว่า 5  Platform 
• ผลส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างาน
ตามค่านิยมหลัก ขององค์กรHRI4

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

87ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.3 จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ ผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เช่น R & D 
Sharing (ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม), NSTDA DAY, NSTDA Update 
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88ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจต่อองค์กร **

1. ด าเนินการส ารวจความผูกพันบคุลากร 
ประจ าปี 65 (ไตรมาส 1-2)

2. จัดท าแผนงานประจ าปทีี่มาจากการวิเคราะห์
ผลการส ารวจความผูกพันฯ เพ่ือยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจบคุลากร (ไตรมาส 1-
2)

1. วางแผนการส ารวจความผูกพันบคุลากร ประจ าปี 2565 ซึ่งจะด าเนินการส ารวจความผูกพัน
บุคลากร ภายในไตรมาสที ่2

2. จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมความผูกพันบคุลากรใน 3 Area Focus (ต่อเนื่องจากปี 2564)
1) Senior Leadership การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักขององค์กร (NSTDA Core Value)/ในแต่ละระดับ กลุ่ม
ผู้บริหารระดับกลาง (ผอ.ฝ่าย, ผู้จัดการ,หัวหน้างาน) กลุ่มบุคลากรทั่วไป

• Executive Visit (Lab Visit,กิจกรรม 5 ส./Big Cleaning Day)
• เวทีส่ือสารผู้บริหารระดับสูงกับบคุลากร สวทช. ส่ือสารทิศทางเป้าหมายการท างานของ

องค์กร  (Executive Town Hall)
2) Talent & Staffing การบริหารทรัพยากรบคุคล

• จัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้ประเด็นส าคัญด้าน HR (การประเมินผลการปฏิบัตงิาน เกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่ง, เกณ์วิชาการต่างๆ Rotation Policy กลุ่มสนับสนุน)

• HR Sharing/Coaching Session
• โครงการ I Style (Process Improvement)

3) Career & Development โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ/การพัฒนาบคุลากร
• การพัฒนากลุ่มบุคลากรทีม่ศัีกยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด

ต าแหน่ง (Successor)
• โครงการ Intensive Management Development Program (IMDP) การพัฒนา

ผู้บริหารระดับกลาง (อายุงาน 3-5 ปี)
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill & Reskill) ตามกลุ่มต าแหน่ง
• การจัดท า Career Road map or Career Track กลุ่มงานสนับสนนุ

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร ประจ าปี 65 แล้วเสร็จ 

และค่าคะแนนความผูกพันโดยรวมสามารถรักษาระดับคุณภาพ
ไม่ต ่ากว่าปี 2564

• สรุปผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
แล้วเสร็จ

• จัดท าแผนงานประจ าปีที่มาจากการวเิคราะห์ผลการส ารวจความ
ผูกพันฯ เพ่ือยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร
แล้วเสร็จ

• ด าเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรได้ร้อยละ 100 พร้อมรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง
รับทราบ

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างาน
ตามค่านิยมหลัก ขององค์กรHRI4

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

1

วัตถุประสงค์

เป้าหมายความส าเร็จ

• เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีท้ังมิติของการท างานและคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร สวทช.
• เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรต่อไป
• ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี อันจะน าไปสู่ความรักความผูกพันในองค์กรเพ่ิมมากข้ึน

3 Area Focus มีคะแนนสูงขึ้น Engagement Score มีคะแนนสูงขึ้น

2

Senior Leadership Talent & Staffing Career & 
Development

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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90ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NSTDA Overall Engagement Score

+7

3 Area Focus Priorities 

(2020 = 41%)
22% 63%

1.  Senior Leadership

(2020 = 38%)
19% 57%

2.  Talent & Staffing

(2020 = 43%)
10% 53%

3.  Career & Development

2020 2021

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NO โครงการ/กจิกรรม Objective เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเรจ็ ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสรมิการเรยีนรูค้า่นยิมหลกัขององคก์ร
(NSTDA Core Value) ในแตล่ะระดบั
• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (ผอ.ฝ่าย, ผู้จัดการ,
หัวหน้างาน)

• กลุ่มบุคลากรทั่วไป

• ส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับค่านิยม
หลักขององคก์ร (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเป็น
ตัวอย่าง)

• ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

• Sharing Section ใน
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง

• ส่ือเผยแพร่สร้างความ
ตระหนักผ่านช่องทางการ
ส่ือสารภายในไม่น่อยกว่า
3 ช่องทาง 

ผลประเมินรับรู้และ
เข้าใจ ต ่ากว่า 85%

CBC/HROD

2. Executive Visit
• Lab Visit
• กิจกรรม 5 ส./Big Cleaning Day

• ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการท างานได้ดี
มากย่ิงขึ้น และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

• บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้กับบุคลากรใน
การมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ตอบโจทย์ความส าเร็จที่ตั้งไว้

12 ครั้ง/ปี • ความพึงพอใจไม่
ต ่ากว่า 85%

HROD 
ศูนย์ฯ/EED

3. เวทีส่ือสารผู้บรหิารระดบัสูงกบับคุลากร สวทช. 
ส่ือสารทศิทางเป้าหมายการท างานขององคก์ร  
(Executive Town Hall)
• NSTDA Day
• NSTDA Direction+ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/

รอง ผอ.ฝ่าย
• NSTDA Update
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม

• บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง

• บุคลากร สวทช. มีความสัมพันธ์ที่ดีกัผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน

• ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และ
เข้าใจทิศทางองค์กร

• ด าเนินงานได้ตาม
แผนไม่ต ่ากว่า 
80%

• ผลประเมินรับรู้และ
เข้าใจ ต ่ากว่า 
85%

CBC/EED

Senior Leadership การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NO โครงการ/กจิกรรม Objective เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเรจ็ ผู้รับผิดชอบ

1. จัดท าส่ือเผยแพรค่วามรู้ประเดน็ส าคญัดา้น HR
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• เกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง, เกณ์วิชาการต่างๆ 
• Rotation Policy กลุ่มสนับสนุน

การส่ือสารเผยแพร่ประเด็นส าคัญที่มี
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบกับบุคลากรแต่
ละกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้และเข้าใจใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่ือสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ 
กับกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายรับรู้และ
เข้าใจไม่ต ่ากว่า 80%

EED,HRS

2. HR. Sharing/Coaching Session
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• เกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง, เกณ์วิชการต่างๆ 
• Rotation Policy กลุ่มสนับสนุน

3. โครงการ I Style (Process Improvement) • ให้บุคลากรมีส่วนร่วม การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานให้กับองค์กร

• ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดเชิงนวัตกรรม 
น าความรู้ความสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในองค์กร

Talent & Staffing
การบริหารทรัพยากรบุคคล

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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93ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NO โครงการ/กจิกรรม Objective เป้าหมาย ตัวชี้วดัความส าเรจ็ ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนากลุม่บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ 
(Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Successor)

• เพ่ือเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใน
ระดับที่สูงขึ้น

• การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความ
เช่ียวชาญด้าน วทน. (CTA)

• เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
และระดับสูงให้กับ สวทช. 

• สร้าง Executive Visibility ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้น าความเช่ียวชาญด้าน วทน. (CTA)

ด าเนินงานตามแผน 100% 
ความพึงพอใจไม่ต ่ากว่า 85% HRD 

HRS
PR ศูนย์

2. โครงการ Intensive Management 
Development Program (IMDP) 
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (อายุ
งาน 3-5 ปี)

• ผู้อ านวยการฝ่าย 
• ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/รอง ผอ.ฝ่าย
• Team lead

• สร้างความรู้ความเข้าใจ: ทิศทางเป้าหมายองค์กรอย่าง
ถ่องแท้ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
พร้อมสร้างความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของการเป็น 
ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้จัดการ/หัวหนา้งาน

• เสริมทักษะการใช้เครื่องมือทันสมยัในการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ เสริมการท างานในทกุมติิของการเป็น
ผู้บริหารยุคใหม่ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีและการ
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง 
(อายุงาน 3-5 ปี) 
ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/
รอง ผอ.ฝ่าย
Team lead

ด าเนินงานตามแผน 100%
ความพึงพอใจไม่ต ่ากว่า 85%

HRD

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill 
& Reskill) ตามกลุ่มต าแหน่ง

• เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิด
ความรู้ ความสามารถที่เทา่ทันกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป

• เพ่ิมคุณค่าในตัวบุคลากร ให้มีความรู้ พร้อมท างาน
ตอบโจทย์ความส าเร็จของส านักงานฯ ที่ต้ังไว้

พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรที่จ าเป็นต่อ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปขององค์กร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2565

• แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
2565 ในหลักสูตรที่จ าเป็นที่
ครอบคลุมบุคลากรทุกต าแหน่ง

• จ านวนบุคลากรทีผ่่านการอบรม
เป็นไปตามเป้าหมาย

HRD

4. การจดัท า Career Road map or 
Career Track กลุ่มงานสนบัสนนุ

• พัฒนาบุคลากร สวทช. ให้มีความสามารถตามสมรถนะ
ท่ีก าหนดไว้ แต่ละกลุ่มต าแหน่ง

• บริหารจัดการก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร

• สร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร ให้เกิด
การสะสมองค์ความรู้ให้หลากหลายมิติ น ามาปรับใช้กับ
การท างานในต าแหน่งอ่ืนๆ ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในแต่ละ
กลุ่มต าแหน่ง

• แผนพัฒนาตามเส้นทางการเติบโตใน
กลุ่มต าแหน่ง (กลุ่มสนับสนุน)

• ส่ือสารความรู้ความเขา้ใจ เส้นทางการ
เติบโตกับกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง

ด าเนินงานตามแผน 100% 
การรับรู้และเข้าใจไม่ต ่ากว่า85%

HRD 
HRS

PR ศูนย์

Career & Development
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ/การพัฒนาบุคลากร
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94ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลการด าเนินการไตรมาส 1

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน

1. ก าหนดหัวข้อและแผนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจิต กาย และ
การเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
การท างาน ส่ือสารแผนด าเนินการต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจิต กาย และการเงิน รวมทั้ง
สร้างสภาพแวดล้อมการท างานตาม
แผนที่ก าหนด

1. ก าหนดหัวข้อแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน พร้อมส่ือสาร
แผนด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

2. ด าเนินจัดกิจกรรม จ านวน 11 กิจกรรม (แผนท่ีก าหนดไว้ 6 กิจกรรม) ในไตรมาสที่ 1
2.1 โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน และ สวทช. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 

1) งานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 131 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซ่ึงด าเนินการจัดงานแบบออนไลน์
2) งานวันสถาปนาส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ซ่ึงด าเนินการจัดงานแบบออนไลน์

2.2 โครงการ/กิจกรรม ที่มีการวางแผนและด าเนินกจิกรรมตามแผน
1)  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันที่ 

13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องแถลงข่าว สป.อว. ชั้น 1
2)  พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพ่ือเทิดพระเกยีรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชฯ วันเทคโนโลยีของไทย ปี 2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ถ.พระรามท่ี 6 ราชเทวี

3) พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ อว. ปี 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.
ล าปาง

4) กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ห้อง
แถลงข่าว สป.อว. ชั้น 1 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "อว. รวมพลัง ท าความดี ถวายพ่อหลวง" กิจกรรม Clear and 
Clean เพ่ือท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายรถเมล์และพ้ืนท่ีโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ

2.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินกิจกรรม (เพ่ิมเติม)
1) ดูแลยานพาหนะส าหรับรบั-ส่งผู้เข้ารับวัคซีน เข็ม 3 Booster Dose: AstraZeneca ของบุคลากรภายใน อวท. วันที่ 8 -

10 พฤศจิกายน 2564 ต้ังแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ระหว่าง อวท. กับส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2) ส ารวจสถานท่ีจัดส่งขยะเพ่ือท าการจัดส่งขยะรีไซเคิลของ สวทช. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ บ่อขยะ อ.บางไทร จ.

พระนครศรีอยุธยา
3) จัดการบรรยายผา่นระบบออนไลน์เรื่อง “รายละเอียดนโยบายการลงทุนใหม“่ โดยวิทยากรจาก บลจ.กสิกรไทย ให้กับ

สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวทช. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 1,000 คน) 
4) เปิดให้บริการพ้ืนท่ีนันทนาการ อาคารสราญวิทย์และสนามกฬีาในร่ม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 

2564 พร้อมก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภยัในการเข้าใชบ้ริการพ้ืนท่ีนันทนาการ และสนามกีฬาในร่ม
5) จัดกิจกรรม NSTDA Club Day ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือท าการแนะน าชมรมต่าง ๆ ใน สวทช. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแลว้เสร็จ

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ของเป้าหมายที่ก าหนด 
(รวมถึง พัฒนากระบวนการดูแลพนักงาน/
พนักงานโครงการ เตรียมเกษียณอายุ  (โครงการ 
SMART GEN+)

สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างาน
ตามค่านิยมหลัก ขององค์กรHRI4

* หมายถึง โครงการที่ต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี (TRIS)
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 1 จาก 1)



การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2565

ล าดับ กิจกรรม/Event
ระยะเวลา
ด าเนินการ

สถานที่ ผู้เข้าร่วม

1 ร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 131 ปี 7 ตุลาคม 2564 จัดงานแบบออนไลน์ งานบุคลากรสัมพันธ์

2 ร่วมงานวันสถาปนาส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี 9 ตุลาคม 2564 จัดงานแบบออนไลน์ งานบุคลากรสัมพันธ์

3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

13 ตุลาคม 2564 ห้องแถลงข่าว สป.อว. ช้ัน 1 งานบุคลากรสัมพันธ์และผู้บริหาร

4 พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
วันเทคโนโลยีของไทย ปี 2564

19 ตุลาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ถ.พระรามท่ี 6 ราชเทวี

งานบุคลากรสัมพันธ์และผู้บริหาร

5 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ อว. ปี 2564 30 ตุลาคม 2564 วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.
ล าปาง

งานบุคลากรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และ
อาสาสมัครจ านวน 10 ท่าน

6 จัดการยานพาหนะส าหรับรับ-ส่งผู้เข้ารับวัคซีน เข็ม 3 Booster 
Dose: AstraZeneca ของบุคลากรภายใน อวท.

8 - 10 พฤศจิกายน 
2564

ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งานบุคลากรสัมพันธ์

7 ส ารวจสถานที่จัดส่งขยะเพ่ือท าการจัดส่งขยะรีไซเคิลของ สวทช. 11 พฤศจิกายน 
2564

บ่อขยะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา งานบุคลากรสัมพันธ์และงาน
บริหารสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

8 จัดการบรรยายผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “รายละเอียดนโยบายการ
ลงทุนใหม“่ โดยวิทยากรจาก บลจ.กสิกรไทย ให้กับสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สวทช. 

17 พฤศจิกายน 
2564

จัดการบรรยายแบบออนไลน์ งานบุคลากรสัมพันธ์ และงาน
บริหารผลประโยชน์และประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2565

ล าดับ กิจกรรม/Event
ระยะเวลา
ด าเนินการ

สถานที่ ผู้เข้าร่วม

9 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมท่ี 1 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564 ห้องแถลงข่าว สป.อว. ช้ัน 1 งานบุคลากรสัมพันธ์ และผู้บริหาร

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา "อว. รวมพลัง ท าความดี ถวายพ่อ
หลวง" กิจกรรม Clear and Clean เพ่ือท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ 
บริเวณป้ายรถเมล์และพ้ืนท่ีโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

5 ธันวาคม 2564 บริเวณป้ายรถเมล์และพ้ืนท่ีโดยรอบ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

งานบุคลากรสัมพันธ์ และ
อาสาสมัคร 
จ านวน 10 ท่าน

10 เปิดให้บริการพ้ืนท่ีนันทนาการ อาคารสราญวิทย์และสนามกีฬาในร่ม 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พร้อมก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัย
ในการเข้าใช้บริการพ้ืนท่ีนันทนาการ และสนามกีฬาในร่ม

16 ธันวาคม 2564 อาคารสราญวิทย์และสนามกีฬาในร่ม บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร 

งานบุคลากรสัมพันธ์
และสโมสร สวทช.

11 จัดกิจกรรม NSTDA Club Day (Online) 17 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ งานบุคลากรสัมพันธ์
และสโมสร สวทช.

หมายเหตุ 
• แถบสีขาว คือ กิจกรรมภายนอก สวทช.
• แถบสีฟา้ คือ กิจกรรมภายนอก สวทช. ที่ต้องมีอาสาสมัครไปร่วมงานด้วย
• แถมสีเขียว คือ กิจกรรมภายใน สวทช.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙ วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี

เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)

เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวง อว. วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ล าปาง 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ่แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 1 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ห้องแถลงข่าว สป.อว. ชั้น 1

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวนัพอ่แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา "อว. รวมพลัง ท าความดี ถวายพ่อหลวง" กิจกรรม Clear and Clean เพ่ือท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายรถเมล์และพ้ืนที่โดยรอบ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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ดูแลยานพาหนะส าหรับรับ-ส่งผู้เข้ารับวัคซีน เข็ม 3 Booster Dose: 
AstraZeneca ของบุคลากรภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. 

ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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ส ารวจสถานที่จัดส่งขยะรีไซเคิล
วันที่ 11 พ.ย. 2564 ณ บ่อขยะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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จัดการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ “รายละเอียดนโยบายการลงทุนใหม่“ 
โดยวิทยากรจาก บลจ.กสิกรไทย ให้กับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวทช. 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟงัการบรรยายประมาณ 1,000 คน)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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• เปดิให้บริการห้องออกก าลังกาย อาคารสราญวิทย์ 
และสนามกีฬาในร่ม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
วันที่ 16 ธันวาคม 2564

• เปดิให้บริการสระว่ายน ้า อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
วันที่ 10 มกราคม 2565 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เปิดให้บริการพ้ืนที่นันทนาการ อาคารสราญวิทย์ สนามกีฬาในร่ม และสระว่ายน ้า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
พร้อมก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการพ้ืนที่นันทนาการ สนามกีฬาในร่ม และสระว่ายน ้า

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การให้บริการพื้นที่นันทนาการ อาคารสราญวิทย์และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ห้องออกก าลังกาย ชั้น 4 อาคารสราญวิทย์

กิจกรรมโยคะ

17.00 – 20.00 น.

กิจกรรมฟิตเนสกิจกรรมปาเป้า 

สระว่ายน้ า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

รับผิดชอบโดย สโมสร สวทช.

ไม่เกิน 6 คน/รอบ

ค่าบริการครั้งละ 40 บาท

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภยั
ในการใช้บริการพ้ืนที่นันทนาการอย่างเคร่งครัด 

ห้องกิจกรรม ชั้น 4 อาคารสราญวิทย์

กิจกรรมนั่งสมาธิ 
ห้องส าหรับ

ละหมาด ช./ญ.
12.00 – 13.00 น.

NSTDA CLUB 

Call 1111

เปิดบริการ จ. – ศ.
7.00 – 8.00 น.

12.00 – 13.00 น.
17.00 – 21.00 น.

เปิดบริการ จ. – ศ.
17.00 – 18.00 น.
19.00 – 20.00 น.

&

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

จัดกิจกรรม NSTDA Club Day ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือท าการแนะน าชมรมต่าง ๆ ใน สวทช. 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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