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1ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

วาระที่ 4.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ไตรมาส 2 ประจ าปี พ.ศ.2565

เสนอต่อ
ท่ีประชุมผูบ้รหิารของส านกังาน ด้านการบริหารงานบคุคล ครั้งท่ี 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 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 อ กชนอ 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
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สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลีย่นแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA (Agenda / Alignment / Agility)  และปลูกฝัง
วัฒนธรรมการท างานตามค่านิยมหลักขององค์กร

แผนกลยุทธ์การบรหิารและพัฒนาบคุลากรสวทช. ปี 2565 – 2570
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4ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านบุคลากร
ปี 2565-2570

1. มูลค่าผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
ผลงาน สวทช. (ล้านบาท)

2.มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
3. จ านวนผู้ได้รับประโยชน ์/ พันธมิตรท่ีร่วมงาน 
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.

48.00%

48.33%

50.00%

50.00%

ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

49.00%
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

เป้าหมายไตรมาส 2 = 50%
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6ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

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

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2565 

50.00%

น าแผนกลยุทธ์การส่ือสารดังกล่าวทดลองลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
ช่องทาง/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนด าเนินการที่ก าหนดไว้  โดย
มีผลความก้าวหน้า ดังนี้ NANOTEC 92%, NECTEC 100%, 
BIOTEC 56.87%, MTEC/ENTEC 85.63%, หน่วยงานบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (NBT, NOC, NCTC, DECC, CTEC) 98%

1. ด าเนินการทบทวนปรับปรุง Functional Competency กลุ่ม 
Non-research และ Middle Management จ านวน 20 ตัว 
ตามความเห็นชอบของที่ประชุม HR top เมื่อวันที่ 3 ก.พ.65

2. จดัท าร่าง Competency Dictionary และทบทวน
Functional Competency ตามกลุ่มต าแหน่งท้ังหมด 38 
กลุ่ม พร้อมร่างชุดค าถาม

3. ก าหนดแผน Focus group กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือยืนยัน
Functional Competency ตามกลุ่มต าแหน่ง พร้อมท้ังปรับ
เนื้อหา Dictionary ให้เหมาะสม เพ่ือจัดท าชุดค าถาม และ
น าเสนอ HR Top ในล าดับต่อไป

ผู้น าความเช่ียวชาญด้าน วทน. 
(Chief Technology Advocator)

Functional Competency การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

จัดหลักสูตรพัฒนา Module 1: NSTDA Basic Learning 
ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน/องค์กร
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. การบริหารงาน เงิน คน โดย รอง ผพว. (ลดาวัลย์) (2/2/65)
2. การบริหารทีม โดย ผช.ผพว. (พัชรียา) (2/2/65) 
3. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ/IT Security โดย ผช.ผพว. 

(วารุณ)ี (7/2/65)
4. ทิศทาง/ถ่ายทอดกลยุทธ์ สวทช.ไปสู่การปฏิบตัิ และการ

บริหารความเส่ียง โดย รอง ผพว. (จุฬารัตน์) (10/2/65)
5. ทิศทาง เป้าหมายการด าเนนิงาน และ Technology Trend 

โดย ผศอ. ผศว. ผศน. ผศช. (14, 15/2/65 และ 14/3/65)
6. อ านาจอนุมตั ิระเบียบการเงิน พัสดุ โดย ผอ.ฝ่ายกฎหมาย, 

ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผอ.ฝ่ายพัสดุ (25/2/65)
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7ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI2
สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ สร้าง 
ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเทศ

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2565 

50.00%

พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลังปริญญาเอกโดยร่วมมือกับศูนย์แห่งชาติ
และหน่วยงานเฉพาะทาง โดยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 
จ านวน 4 คน และ  Industrial Postdoc 17 คน Industrial Postgrad 1 คน รวม 22 คน 

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

• ก าหนด Research Areas ร่วมกับอีก 3 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน (รวมเป็น 7 จาก
8 มหาวิทยาลัย) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือวิจัยในสาขาเป้าหมายของ
ประเทศ

• คัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก (ทุนใหม่) ท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. 
จ านวน 5 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก 3 คน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 2 คน (รวมไตรมาส 1-2 จ านวน 14 คน) 

สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) 

NSTDA Postdoc

Industrial Postdoc
BCG economy in
1. Functional Food and Food 

Safety
2. Herbal Medicine 
3. AI, IoT and Data Science for 

Agriculture
4. Green Energy and Engineering
5. Quantum Technology
6. Advanced Materials
7. Environmental Science and 

Climate change
8. Animal Vaccines and Biologics
9. หัวข้ออื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ 

BCG Economy

1. Sustainable Bioeconomy 
2. Sustainable Energy and 

Environment 
3. Innovative Material    

Manufacturing and   
Constructions 

4. Digital Transformation
5. Smart Healthcare

1. เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
2. เทคโนโลยีสุขภาพและ

การแพทย์
3. เทคโนโลยีพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม
4. เทคโนโลยีดิจิทัลแนว

สร้างสรรค์
5. เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนและ  

ผู้ด้อยโอกาส

ลงนาม MOU เมื่อ 8 พ.ค. 2563 ลงนาม MOU เมื่อ 18 ก.พ.2562 ลงนาม MOU เมื่อ 28 มี.ค.2562

Industrial Postgrad
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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 ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2565 

48.33%
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานดา้นทรัพยากรบุคคล

• ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน ครอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท จัดท ากระบวนการย่อย สรุป Requirement ร่วมกับทีม IT
น าเสนอ e-HR Steering Committee (24/3/65) เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าและให้ความเห็นชอบ 3 Workflow ย่อย คือ การขอรับคน 
การอนุมัติจ้าง และการโอนย้ายบุคลากร ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนา 

• ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับบุคลากร NCR ใช้งาน
จริงระบบการจองงบประมาณและจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ NCR ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานวิจัยและนักวิจยัหลังปริญญาเอกได้ ส่วนระบบจ่ายสวัสดิการ 
อยู่ระหว่างการหารอืร่วมกนั (HR การเงิน IT ฝ่ายแผน) เพ่ือให้สามารถ
ดึงเงินโครงการในแต่ละเดือนมาเก็บส ารองเป็นการจ่ายค่าสวัสดิการตาม
รอบบิลที่บริษัทประกันเรียกเกบ็

• ระบบกระบวนการลาออกและการส้ินสุดสัญญา จัดท ากระบวนการ
ย่อย และน าเสนอ e-HR Steering Committee (24/3/65) เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าและให้ความเห็นชอบ 2 Workflow ย่อย คือ 
ระบบอนุมัติการลาออก online และระบบการประเมินผล NCR

วางแผนการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารและพัฒนานุคลากร
(HRM และ HROD) ในรูปแบบ Small Services Units (SSU)  
ให้กับ ศล. โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
• ระยะที่  1 :  บุคลากร ศล . ได้รับการดูแลด้าน HRM โดยผู้

ประสานงานด้านบุคคล ศว. และด้าน HROD โดยงานพัฒนา
บุคลากรและองค์กร (HROD) ศว.

• ระยะที่ 2 : ออกแบบการให้บริการด้านบุคคลในรูปแบบ SSU ซึ่ง
จะเป็นการให้บริการครอบคลุมทั้งในส่วนของ HRM และ HRD

• ระยะที่ 3 : น าเสนอรูปแบบการให้บริการด้านบคุคลทั้งด้าน HRM 
และ HROD ต่อผู้บริหาร ศล. พร้อมจัดท าสรุปแผนด าเนนิการด้าน
บุคคลในรูปแบบ SSU เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตอ่ไป 

Small Services Units 

• น าเสนอที่ประชุม HR top คร้ังที่ 1/2565 (6 มกราคม 2565) 
• ส่ือสารต่อ ผู้บริหารและผู้เกี่ ยวข้อง ได้แก่  KM ศูนย์  ผู้

ประสานงาน HR ผู้บริหาร ศช. และ BD ศูนย์ (ศช. ศน.) ซึ่ง
ได้รับข้อเสนอแนะให้ ใช้ระบบนี้เป็น marketing tool ในการ
ประชาสัมพันธ์ สวทช. และนักวิจัยของ สวทช. โดยควรปรับ
หน้าระบบให้ใช้งานง่ายและให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งานผ่าน
หน้าเวบไซด์ของ สวทช. ได้

• จัดท าคลิปวีดิโอส่ือสารแล้วเสร็จ โดยจะด าเนินการส่ือสารให้
บุคลากรรับทราบในเดือนเมษายน 2565 พร้อมทั้งเปิดรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมต่อไป

ระบบค้นหาความเช่ียวชาญบุคลากรวิจัย

ปัญหาและอุปสรรค
ใช้ระยะเวลาในการปรับแก้คลิปวีดิโอส่ือสารระบบความเชี่ยวชาญฯ เป็นเวลานานเนือ่งจากมกีารปรับแก้หลาย
รอบ รวมทั้งไม่มกีารวางแผนใช้ช่องทางอืน่ในการส่ือสารท าให้ด าเนินการส่ือสารเพ่ือเปิดรับข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรเพ่ือน ามาปรับปรุงระบบ ไม่ทันในไตรมาส 2

แนวทางแก้ไข
เร่งด าเนินการส่ือสารคลิปวิดีโอระบบความเชี่ยวชาญฯ รวมทั้งเพ่ิมช่องทางอืน่ในการส่ือสาร เช่น Khunse, 
Nstda Style และสรุปข้อคิดเห็นจากบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน 2565 เพ่ือน าไปเปน็ข้อมลูใน
การปรับปรุงระบบตอ่ไป
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9ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

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

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2565 

48.00%

ด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร 
ร่วมกับฝ่ายส่ือสารองค์กร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเปน็ 2 กลุ่มใหญ่ 
1. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จัดกิจกรรม Sharing Session และ

ออกแบบชุดความรู้ NSTDA Core Value ในรูปแบบ Clip  VDO  
ผู้เข้าร่วม จ านวน  94 คน

2. กลุ่มบุคลากรทั่วไป เผยแพร่ ส่ือประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน์ “ค่านิยม
หลักสู้วิกฤตการณ์ Covid-19” ได้แก่
– หัวข้อ “มองไปข้างหน้ากับ NSTDA Core Values ด้วยวินัย และ 

Passion” โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (วันท่ี 9 มี.ค. 65 )
– หัวข้อ “ท้อ….แต่ไม่ถอย เดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อ” โดย ดร.

ศราวุธ เลิศพลังสันติ (16 มี.ค. 65)
– หัวข้อ “พัฒนาวัคซีนทางเลือกฝ่าวิกฤติ COVID-19 พร้อมเป็นท่ีพ่ึง

ด้าน วทน. แก่คนไทย” โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา (23 มี.ค. 65)
– หัวข้อ “เปลี่ยน Waste to Wealth พร้อมสร้าง Know How ไทยท า

ไทยใช้” โดย ดร.วรล อินทะสันตา (30 มี.ค. 65)

ด าเนินงานตามแผนกระบวนการดูแลพนกังาน/พนักงานโครงการ
เตรียมเกษียณอายุ ดังนี้
1. SMART Money/SMART Health: เตรียมจัดกิจกรรมให้

ความรู้ส าหรับผู้ใกล้เกษียณอายุและบุคลากร สวทช. ที่สนใจ  
ด้านการเงิน การลงทุน และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย
และใจ ในเดือน พฤษภาคม 2565 

2. SMART Retirement : ส่ือสาร แจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ที่จะ
เกษียณอายุงานในปงีบประมาณ 2565 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อน
เกษียณอายุงาน จ านวน 17 ราย ครบถ้วนแล้ว

3. SMART KM : ประสานงานนดัหมายผู้ที่มคีุณสมบัตติามเกณฑ์ 
ในการเก็บองค์ความรู้ของผู้จะเกษียณอายุงานและผู้ที่อายุเกิน 
60 ปี ถ่ายท าคลิป VDO ในรูปแบบ Webex Meetings จ านวน 
8 ราย

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม SMART GEN+

1. ด าเนินการส ารวจความผูกพันบคุลากร ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 65  
มีผู้ท าแบบส ารวจ จ านวน 2,705 คน (90%) ผลส ารวจความ
ผูกพัน อยู่ท่ี 66% (สูงกว่าปี 2564 2%)

2. ด าเนินการตามแผนพัฒนาส่งเสริมความผูกพันบคุลากร (ต่อเนื่อง
จากปี 2564) ได้แก่
• กิจกรรมปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่Orientation (NSTDA 

Core Values) 
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สวทช.  (Two 

Ways Communication) สายงานบริหาร และ TMC
• HR Sharing  ส่ือสารประเด็นสาคัญทีม่กีารเปลี่ยนแปลง 

และมีผลกระทบกับบุคลากรแตล่ะกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
รับรู้และเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

NSTDA Engagement

ปัญหาและอุปสรรค การจัดกิจกรรม R&D sharing 
เนื่องจาก วิทยากร/นักวิจัย ที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับ หัวข้อ ประเด็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ ติดภารกิจ
เข้าร่วมจัด Session Sharing ในนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจ าป ี(NAC) ท าให้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูล หัวข้องานวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรม R&D sharing ไม่ทันตามเวลาทีก่ าหนด

แนวทางแก้ไข
เร่งรวบรวมข้อมลู หัวข้องานวิจัยที่ตอบโจทย์ BCG Model เพ่ือให้สามารถด าเนนิการจัดกิจกรรม R&D 
sharing ให้แล้วเสร็จตามก าหนด (ไตรมาส 3-4)
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ขอบคุณ
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1

รายละเอียด
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 2565 

ไตรมาส 2/2565
ข้อมูลรายงาน ณ 31 มีนาคม 2565
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2ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 

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 
1.2 ด าเนินการออกแบบการพัฒนา

กลุ่ม Successor/ Talent เพ่ือส่งเสริมจุด
แข็งและพัฒนาจุดอ่อน

1.3 ด าเนินการพัฒนาตามหวัข้อท่ี
ออกแบบไว้

1. กลุ่มเป้าหมาย Successor เข้ารับการพัฒนาในหลกัสูตรพัฒนาศักยภาพความเปน็ผู้น า
ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 7 คน ดังนี้

1) โครงการ Thai Elite Training Program ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 24 
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 3 คน ได้แก่

1.1) น.ส. วราภรณ์ แพทย์รักษ์
1.2) น.ส. เอมอร อ่ิมเจริญ
1.3) น.ส. ตวิษา พิพัฒน์ฐิติกร

2) หลักสูตรพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จ านวน 1 คน ได้แก่ น.ส. ปัทมาพร ประชุมรัตน์ 

3) หลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนส าหรับบุคลากร อว. รวม 48 ช่ัวโมง โดยมีบุคลากร 
สวทช. เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 153 คน และมีกลุ่มเป้าหมาย Successor/ผู้บริหารระดับสูง 
จ านวน 3 คน ได้แก่

3.1) ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 
3.2) นางพัชรียา กุลานุช
3.3) น.ส.ตวิษา พิพัฒน์ฐิติกร

2. หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นท่ี 9 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกันยายน 2565 จ านวน 1 คน (อยู่ระหว่างการสมัคร)

3. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นท่ี 4 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกันยายน 2565 จ านวน 1 คน (อยู่ระหว่างการสมัคร)

ตัวชี้วัดปลายปี 65
• ด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพส าหรับผูบ้ริหาร

ระดับกลางและระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 100
• การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การ

พัฒนาบุคลากรกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) 
ส าเร็จตามแผนปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 100

ผลส าเร็จร้อยละ 100 (คะแนน 5 จาก 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)



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

3ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

3

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

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

Engaging Team) มีจ านวน 13 
คนที่ผ่านหลักสูตรนี้แล้ว

• หลักสูตรพัฒนศักยภาพความ
เป็นมืออาชีพส าหรับผู้บริหาร 
(Work Like A PRO)

• Chief Technology 
Advocator (CTA)

กลุ่มนี้จัดได้รุ่นละประมาณ 30 คน

70
Experiential Learning

20
Social Learning

10
Formal Learning

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

ได้รับการ 
Coaching/Me
ntoring โดย
ผู้บริหาร
ระดับสูง

แผนพัฒนารายบุคคล – เตรียม TIER 3

เป็น Ambassador ของ
ส านักงานในความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เฉพาะ โดยส่ือทาง 
NSTDA Channel/
ช่องทางอื่นๆ/ เป็น 
speaker ใน R&D 
Sharing หัวข้อต่างๆ 

มอบหมายให้เป็น
ผู้แทนหน่วยงาน
ในการประชุม
ส าคัญท้ังภายใน
และการประชุม
ร่วมกับ
บุคคลภายนอก

วิจัยและ
พัฒนา

สนับสนุน
การวิจัย
และ
พัฒนา

บริหาร
และกล
ยุทธ์

วางแผน Rotate ให้ไป
แสดงศักยภาพในการ
ดูแลฝ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติมใน
ศูนย์/สายงานเดียวกัน 
หรือ ข้ามศูนย์/สายงาน 
หรือ
มอบหมายให้ก ากับดูแล
ฝ่ายมากกว่า 1 ฝ่าย ใน
ศูนย์/สายงานเดียวกัน
หรือข้ามศูนย์/สายงาน 

เป็นผู้แทน
หน่วยงานใน 
conference ท่ี
เป็น Strategy 
ของศูนย์

การเป็น 
Mentor ให้กับ 
RG/RT รุ่นใหม่ 

การเป็น 
Mentor ให้กับ 
ผอ.ฝ่าย/ผจก.
รุ่นใหม่

ได้รับการ 
พัฒนาตามผล
ประเมิน

ศักยภาพความ
เป็นผู้น าในมิติ

ต่างๆเป็น speaker / 
วิทยากร ในการ 
Sharing หัวข้อต่างๆ 
ภายใน/ภายนอก
องค์กร

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



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

4ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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  
2.3 ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์การ

สร้าง Visibility กับกลุ่ม stakeholder 
ต่างๆ เช่น ภาครัฐ กรรมการ คทง. ผชช. 
อาจารย์ที่ปรึกษา) ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ชุมชน ภาคสังคม ที่หน่วยงานก าหนดไว้

1. ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย/ หัวหน้าทีมวิจัย 24 คน ผู้อ านวยการหน่วยเอพาะทาง 6 คน 
และ ผู้อ านวยการศูนย์ 1 คน รวมทั้งส้ิน 31 คน ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยทุธ์การ
ส่ือสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์วิจัยของ สวทช. และด าเนินการวิเคราะห์ Stakeholder 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ของหนว่ยงาน และน าเสนอ
ต่อผู้บริหารศูนย์ ดังนี้ 
• วันที่ 11 ม.ค. 65 NANOTEC
• วันที่ 18 ม.ค. และ 14 ก.พ. 65  NECTEC
• วันที่ 18 ก.พ. 65 BIOTEC
• วันที่ 25 มี.ค. 65 MTEC/ENTEC
โดยแต่ละหน่วยงานไดน้ าแผนกลยทุธ์การส่ือสารทดลองลงมือปฏิบตัิจริงผ่านช่องทาง/
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนด าเนินการที่ก าหนดไว้ ใน Q2 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์วิจัยของ สวทช. มีผลความก้าวหน้าดังนี้
• NANOTEC 92%
• NECTEC 100%
• BIOTEC 56.87%
• MTEC/ ENTEC 85.63%

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 5 จาก 5)
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5ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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  
2.3 ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์การ

สร้าง Visibility กับกลุ่ม stakeholder 
ต่างๆ (เช่น ภาครัฐ กรรมการ คทง. 
ผชช. อาจารย์ที่ปรึกษา) ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคชุมชน ภาคสังคม ที่หน่วยงานก าหนด
ไว้

1. จากที่ ผู้อ านวยการหน่วยเฉพาะทาง หน่วยงานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (NQI, NSTI) 
ได้แก่ NBT, NOC, NCTC, DECC, CTEC รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์การ
ส่ือสารต่อ รอง ผพว. (สายงานบริหาร) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา  หน่วยงานจึงได้
น าแผนกลยุทธ์การส่ือสารทดลองลงมือปฏบิัติจริงผ่านช่องทาง/กิจกรรมต่างๆ ตามแผน
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ ใน Q2 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์วิจัยของ สวทช. ผล
ความก้าวหน้าคิดเป็น 98 % โดยรายละเอียดการด าเนนิกิจกรรม ได้แก่
– ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบ (3 ก) กัญชา กัญชง กระท่อม ผ่านเว็บไซต์หนว่ยงาน www.nctc.in.th 
และFacebook ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. นอกจากนี้ จัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
(TSEN) เพ่ือให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกับหน่วยงานต่างๆ

– ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้
ค าปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องแบบครบวงจร เพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน www.decc.or.th และ Facebook ส่ือสารข้อมูลการให้บริการ
กับกลุ่มเป้าหมายภาคธุรกิจด้านการเกษตร และกลุ่มพลังงาน

– ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) 
ให้บริการทดสอบ วัสดุและผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ในบ้านจานชาม เซรามกิ พลาสติก
และวัสดุก่อสร้าง โดยปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานและ Facebook ทุกเดือน 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท้ังหน่วยงานภาคธุรกิจ และประชาชน รับทราบข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆ ของ CTEC

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 5 จาก 5)



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

6ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NBT

NCTC

DECC

CTEC

NOC

Key Content: การบริการตรวจยีนแพ้ยา 
กลุ่มเป้าหมาย: นักลงทุนในตลาด BCG ซึ่งเป็นตลาดใหมท่ี่รัฐสนบัสนุน, 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, โรงพยาบาลภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป

ช่องทางการส่ือสาร
Seminar วิชาการ, Exhibition, online Media 

Key Content: สารปนเปื้ อนท่ีแฝงมากับใบกระท่อม 
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจที่น าใบกระทอ่มมาท าผลิตภัณฑ,์ ภาครัฐ และ
ประชาชน

ช่องทางการส่ือสาร
Direct Contract, Online Media, 

Key Content: DECC Solution
กลุ่มเป้าหมาย: ภาควิชาการ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ และ
ประชาชน

ช่องทางการส่ือสาร                       
Direct Contract, Online Media, Roadshow

Key Content: ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย: : ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

ช่องทางการส่ือสาร                               
จัดอบรมให้ความรู้

Key Content: แนะน าศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย: ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย), ภาคธุรกิจ (อุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตร, อุตสาหกรรมการแพทย์และเกษตร), ภาครัฐ (องค์การอาหารและยา, 
กรมประมง, กรมวิชาการเกษตร)

Online Media, Business Matching
ช่องทางการส่ือสาร

ความก้าวหน้ารวม
98 %

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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7ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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8ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NHIC

NCAP

ANCS

NCAS

RMNS

Key Content: Waste to Wealth in Green Textiles
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร

รายการโทรทัศน์, สกุ๊ปข่าวหนังสือพิมพ์, Policy Round Table Meeting, 
Seminar & Workshop

Key Content: นวัตกรรมสารสกดัสมุนไพรสู่ธุรกิจเวชส าอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูลคา่สูง
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร, ภาคธุรกิจ 
(ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสารสกดัพืช/สมุนไพร, ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง/ เวชส าอาง), ภาครัฐ, ภาควิชาการ และ
ภาคส่ือมวลชน

ช่องทางการส่ือสาร

โทรทัศน์, ส่ือธุรกิจและเทคโนโลยี/การลงทนุ, วารสารวิชาการ, งานสัมมนา
และการประชุมวชิาการ, ห้างสรรพสินค้าช้ันน า, ช่องทางออนไลน์ เช่น 
Shopee, Lazada, เว็บไซต์ผู้รบัซ้ือสินค้า

Key Content: การใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืนและปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย: ภาครฐั (สมอ. อย. มว.), ภาคธุรกิจ (อุตสาหกรรมสี
และสารเคลอืบ, ส่ิงทอ), ภาควิชาการ, ส่ือมวลชน, ประชาชนท่ีมี
ความรู้อยู่ในเขตเมือง

ช่องทางการส่ือสาร

ส่ือออนไลน์, ส่ือธุรกิจและเทคโนโลยี/การลงทุน, งานสัมมนาและการ
ประชุมวิชาการ

Key Content: ผลักดันให้เกิดช่ือเสียงและการยอมรบัของกลุ่มวจัิย/
ทีมวิจัย/นักวิจัยในระดับนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

ส่ือออนไลน์, ส่ือธุรกิจและเทคโนโลยี, สภาอุตสาหกรรม, งานสัมมนาและ
การประชุมวิชาการ, บรรยายพิเศษ, Tech Fair

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: ชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็ว (NANO COVID-19 
Antigen Rapid test)
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ (บริษัทน าเข้า หรือผลิตชุด
ตรวจ), ภาครัฐ, ภาควิชาการ

โทรทัศน์, วิทย,ุ Direct Contact, ส่ือส่ิงพิมพ์, สัมมนา

ช่องทางการส่ือสาร

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)

ความก้าวหน้ารวม
92 %
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9ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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10ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

SEC

DSARG

CNWRG

AINRG

OEC

IIARG

A-MED

ThaiSC

Key Content: InterVac ใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบ  
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป ผู้เดินทาง, ภาคธุรกิจ 

ช่องทางการส่ือสาร

Website ส านักข่าว, Facebook หน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมการท่องเท่ียว สายการบิน 
สถานทูต

Key Content: Open Data Platform
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร

Event ท่ีจัดโดยภาคธุรกิจ, Seminar ให้ความรู้, Workshop ทางวิชาการ

Key Content: NECTEC Data Platform
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร                  

รายการข่าว, Roadshow, Exhibition, Site visit, NECTEC/NSTDA Annual 
Conference, Meeting

สาธิต onsite, เอกสารประชาสัมพันธ์, สัมมนา, Pitching, Workshop

ช่องทางการส่ือสาร

SmartFarmer, Podcast, งานสัมมนา, Tech Fair

ช่องทางการส่ือสารKey Content: OnSpec: NECTEC SERS Chips
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ส่ือมวลชน, ภาคธุรกิจเกษตร, ภาครัฐ (แหล่งทุน
สนับสนุนวิจัย), ภาควิชาการเกษตร

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: HPC กุญแจส าคัญพัฒนา วทน.
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ, Funding 
Agency & Strategic Hub, นักการเมือง, กลุ่มส่ือ

เสวนา, สัมภาษณ์, Public Hearing & Training, Closed 
Group Meeting

Key Content: ดัชนีช้ีวัดความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ, ภาครัฐ, มหาวิทยาลัย, Policy Maker

Key Content: แนะน า TMEC
กลุ่มเป้าหมาย: Industrial Startups ในอุตสาหกรรมหูฟังราคาแพง Smart 
Vehicle, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

Podcast, Roadshow, Meeting, Experience Sharing, Open House, Site visit, Coaching & 
Mentoring, Business Talk, Business Consortium, Meeting, Pitching, Annual Conference

ช่องทางการส่ือสาร

Bomb Mail, Roadshow, Direct Sale, Site visit, Press Conference

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: Platform นวนุรักษ์
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป (นักท่องเท่ียว), ชุมชน, ภาครัฐท้องถ่ิน, ภาค
การศึกษา, Policy Maker, แหล่งทุนภาครัฐ, แหล่งทุนจากเอกชน

TMEC
Conference, Community, MEMs News, EECi meeting, Networking

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และ Digital health
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)

ความก้าวหน้ารวม
100 %
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11ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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12ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

IBCT

IFBT

BSS

AVCT

IWUT

AQST

APBT

IMCT

Key Content: สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ (เอกชนผู้ผลิตและจ าหน่ายชีวภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย), ภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร
รายการโทรทัศน์, วิทยุ, Press Conference, Pitching, ประชุมวิชาการ, รายงานผล
การปฏิบัติงาน

Key Content: การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของกลิ่นรส(Sensomics)
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ และภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: หลักเกณฑ์ประเมินอาหารจาก genome editing
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ(เมล็ดพันธุ์และอุตสาหกรรมอาหาร), 
ภาครัฐ (อย.) และภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร                       

การแถลงข่าว, Social Media, งานประชุมวิชาการ, การประชุมร่วมกับ อย., รายการ 
Sure ก่อน Share

Key Content: วัคซีน COVID-19 แบบพ่นจมูก
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ ส่ือมวลชน, รายการโทรทัศน์, วิทยุ, Direct Contact, Seminar, Forum

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: เทคโนโลยีการผลิต “ก๊าซชีวภาพ” จาก “ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร”
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ (กระทรวงพลังงาน, กรมโรงงาน), ภาควิชาการ 

การประชุมกลุ่มสมาคมโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ, งานนิทรรศการ, ส่ือมวลชน, การจัด
งานเพ่ือร่วมให้ข้อมลู ผ่านช่องทาง Event ต่างๆ, วารสารวิชาการ, สัมมนาและงานประชมุ
วิชาการ 

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร (เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล), ผู้ประกอบการ, ส่ือมวลชน, 
ภาครัฐ (กรมประมง), ภาควิชาการ

Short Clips, ส่ือมวลชน, Direct Pitching, งานประชุมกลุ่มเกษตรกร, ประชุมหาความรว่มมอื, 
NSTDA Annual Conference, Press Release, Aquaculture Conference

ช่องทางการส่ือสาร

จัดท่องเท่ียวเชิงเกษตร, ประชุมวิชาการ, ชมแปลงสาธิต, การจัดเวทีประชุมร่วมกับ
เกษตรกร

ช่องทางการส่ือสารKey Content: พันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ KPS1 ผลผลิตสูง ต้านทานโรคส าคัญ 
ปลูกได้ทุกฤดู
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

Key Content: การใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์เพ่ือพัฒนาจุลินทรีย์ส าหรับ
ผลิตสารมูลค่าสูง
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการ

Direct Contact, ส่ือมวลชน, Social Media (NSTDA website), PR News

ช่องทางการส่ือสาร

จัดอบรม flavor science, งานประชุมวิชาการ 

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)

ความก้าวหน้ารวม
56.87 %
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13ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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14ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ENV

APT

IRM

CCM

BMD

RMT

TIIS

NSD

Key Content:: บัตรเซนเซอร์ตรวจวัดสารเคมกี าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, ภาคธุรกิจ (เกษตรกร ร้านค้าผักผลไม ้ร้านค้าเครื่องมอืวัด), 
ภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร), ภาควิชาการ, ส่ือมวลชน สาย
ธุรกิจและสายเทคโนโลยี

ช่องทางการส่ือสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์, บริการสาธิต onsite, workshop, Press Conference 

Key Content: โครงการ De4CE และโครงการในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป, ภาคธุรกิจ (Food producers, FMCG 
brand owers), ภาครัฐ และภาควิชาการ

ช่องทางการส่ือสาร

Podcast, บทความ, seminar & workshop, Knowledge sharing, White Paper, 
Policy Brief

Key Content: สารจับตัวยางเพ่ือการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแทง่ไรก้ล่ินเหมน็
กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐ (กยท., สอท.), บริษัทผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคมี, ผู้ผลิตยางแทง่ 
STR20, โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และเกษตรกรชาวสวนยาง

ช่องทางการส่ือสาร

การจัดฝึกอบรม และการร่วมทดสอบ, นัดประชุมโดยตรง 

Key Content: การสร้างนวัตกรรมจากวัสดุเหลือท้ิง
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ/SME และภาครัฐ Roadshow, Conference, Site visit (กรมโรงงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 

มอก., สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: : วัสดุทดแทนกระดูก
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจ (บริษัทผลิต/จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์), ภาครัฐ (วช, 
สกสว, สอวช, บพค, บพข, สวรส) และแพทย์ การจัดแถลงข่าว, การประชุม

ช่องทางการส่ือสาร

Key Content: Autonomous-driving shuttle pod
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาควิชาการด้านเทคโนโลยี
โลจิสติกส์ การจัดแถลงข่าว, เอกสารจดหมายทางราชการ 

ช่องทางการส่ือสาร

In Direct Contact

ช่องทางการส่ือสารKey Content: การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมสู่ความย่ังยืน
กลุ่มเป้าหมาย: ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ, ภาครัฐ, Policy Maker

Key Content: โรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกท่ีมีความปลอดภัยสูง
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนท่ัวไป, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ และภาควิชาการ

โทรทัศน์, ส่ือธุรกิจและเทคโนโลยี / การลงทุน, งานสัมมนาและการประชุมวิชาการ, 
การจัดงานเพ่ือร่วมให้ข้อมูล

ช่องทางการส่ือสาร

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)

ความก้าวหน้ารวม
85.63 %%
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15ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)
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16ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Key Content: ประชาสัมพันธ์ ENTEC
กลุ่มเป้าหมาย: ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพลังงาน, 
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัย, ประชาชน

ช่องทางการส่ือสาร

Success Story, งานประชุมวิชาการ, 
MOU

HRI-1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการท างานและ 
การส่งเสริม Executive Visibility  ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้น าความเชี่ยวชาญด้าน วทน. (Chief Technology Advocator)

ความก้าวหน้ารวม
100 %
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17ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI1.2 ทบทวน Functional 
Competency เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

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

2. จัดท า Functional Competency Set 
ชุดใหม่ ส าหรับแต่ละกลุ่มต าแหนง่งาน 
รวมถึง ชุดค าถามส าหรับการประเมิน
(ไตรมาส 2 และ 3)

3. ก าหนดรูปแบบ และวิธีการประเมิน 
Functional Competency(ไตรมาส 2
และ 3)

1. ที่ประชุม HR top เมื่อวันที่ 3 ก.พ.65 ให้ความเห็นชอบการทบทวน Functional 
Competency กลุ่ม Non-research และ Middle Management พร้อมท้ัง
ด าเนินการทบทวนปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและจัดท า Dictionary ฉบับร่างแล้วเสร็จ
รวมจ านวน 20 ตัว

2. ทบทวนและปรับปรุง Functional Competency ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มต าแหน่ง
จ านวน 38 กลุ่มต าแหน่งเป็นฉบบัร่างครบถ้วน

3. ก าหนดแผน Focus group กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือยืนยัน Functional 
Competency ตามกลุ่มต าแหน่ง พร้อมท้ังการปรับเน้ือหา Dictionary ให้เหมาะสม 
เพ่ือปรับชุดค าถาม และน าเสนอ HR Top ตามล าดับต่อไป

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 5 จาก 5 )



3 Dimension of Competencies (New)5 Cluster of Competencies (ปี 54 - ปัจจุบัน) 
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• Characteristic
• Technology
• Expertise

• Management
• Information
• Agility

• Communication
• Relationships

• Leadership NSTDA
Functional 

Competency

Communicating and Influencing Cluster 

Leading Others Cluster

Achieving Results Cluster

Preventing and Solving Problem Cluster

Self Management Cluster

S = Self P = People T  = Task

HRI1.2 ทบทวน Functional Competency เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
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19ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Competency (15) S, P, T

Leadership* P, T

Critical Analytical and innovation Thinking* S, T

Integrated Collaboration Management P, T

Social Influence S, P

Customer Centric P

Counseling P, T

Reasoning and ideation S, T

Complex Problem-Solving S, T

Risk Management S, P, T

Active Learning and Learning Strategies S, T

Resilience, Stress Tolerance and Flexibility S

Business Acumen/Social S, T

Technology use, Monitoring and Control S, T

Data Literacy S, P

Creativity, Originality and Initiative S, T

Non Research Middle Management 
Competency (7) S, P, T

Leadership* P, T

Critical Analytical and innovation 
Thinking* S, T

Communication optimism S, P

Promoting Diversity & Inclusion P, T

Digital Readiness S

Emotional Intelligence & Wellness S, T

Performance Management T
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2.3

Competency (13) S, P, T

Leadership-Research P, T

Project/ Program Management P, T

Acceptability P

Networking and collaboration P, T

Mentoring P

Intellectual Property Management T

R&D Quality Management T

Application and Utilization T

Willingness to Accept & 
Accountability S

Innovative Thinking S, T

Self Management and Human Relation S, P

Technopreneurship Development S, T

Technology Trends Analysis S, T

Research

(NEW) Functional Competency 

ได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุม HR Top คร้ังที่ 15/2562 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เสนอที่ประชุม HR Top คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

HRI1.2 ทบทวน Functional Competency เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
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All Competency and Definition (Draft)
Match Competency (11)

Critical Analytical Thinking and innovation ความสามารถ
ในการคิดรอบดา้นอยา่งเป็นตรรกะ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบอยา่ง
เป็นระบบ รวมถึงการระบปุระเดน็ส าคัญ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย วินิจฉัย
ปัญหาและโอกาส หาข้อสรุป ประเมินทางเลือก คิดค้นแนวใหม่จาก
ข้อมูลท่ีมีอยู่ น าไปสู่นวัตกรรมทางความคิด

Active learning and learning strategies การเรียนรู้อยา่งมีกล
ยุทธ์และมีประสิทธิภาพ ผ่านการลงมือปฏบิตัจิริง รวมถึงกระตอืรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มา
ปรับใช้ในการท างาน หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ 

Complex problem-solving การน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบปุญัหา ประมวลผลข้อมูล และ
ทางเลือกตา่งๆ เพ่ือหาแนวทางแกป้ญัหาหรือพัฒนาวธีิการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

Creativity, originality and initiative ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และการริเร่ิมส่ิงใหม่ หรือส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน สามารถใช้
งานได้จริงและสามารถตอบโจทย์ของงานหรือโครงการได้

social influence ความสามารถในการแสดงออกท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสงัคมจนสามารถสร้างความเช่ือม่ันและศรัทธา ส่งผลให้
มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงกระตุ้นใหผู้อ้ืน่แสดงออก หรือ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม หรือ ลอกเลียนแบบพฤติกรรม
น้ันๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม

Resilience, stress tolerance ทักษะการรับมือต่อสภาวะท่ีมีความ
กดดันหรือในสถานการณ์วกิฤติ สามารถปรับทัศนคติและพฤติกรรม 
ยอมรับการปล่ียนแปลง ตลอดจนฟื้ นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็ว 

Reasoning and ideation ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง มาสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์
แนวคิดและวิธีการท่ีสามารถโน้มน้าวใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ 
และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

Data Literacy ความสามารถในการค้นคว้า รวบรวม ตีความ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจข้อมูลอยา่งถ่องแท้ สามารถ
สื่อสารข้อมูลน้ันกับผูอ้ืน่ได้เป็นอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงน าไปใช้
ในการคาดการณ์และตัดสินใจได้

Current Competency (3)

Counseling
ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
ของผู้อืน่และให้ค าปรึกษาถงึ
แนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขหรือป้องกนัปัญหา

Business Acumen/Social
มีมุมมองและวิสัยทัศน์ทางธุรกจิ/
สังคมที่หลากหลาย สามารถ
บูรณาการและเชื่อมโยง
ผลงานวิจัยและพัฒนาของ 
สวทช. กับความต้องการทาง
ธุรกิจ เพ่ือแสดงถงึศักยภาพ
สูงสุดในการใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง
วิชาการ พาณิชย์ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

Performance Management
การจัดการและบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเปน็ระบบให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่าง
เป้าหมายรายบคุคล ทีมงาน 
หน่วยงานและองค์กร โดยมุ่งเน้น
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

New Competency (3)

Technology use, monitoring 
and control
เลือกใช้เคร่ืองมือดิจิทัล (digital 
tool) และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือ
จ าเป็นในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ (ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
และเทคโนโลยีในการตรวจสอบ และ
ควบคุมการท างานเพ่ือใหม่ั้นใจวา่
สอดคล้องตามแผนและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้

Digital Readiness
ความสามารถในการปรับพฤติกรรม 
ความคิด ทัศนคติ ให้พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นให้เหมาะสมกับ
บริบทการท างานท่ีทันต่อ
สถานการณ์ 

Emotional Intelligence & 
Wellness
ความสามารถในการตระหนักรู้ 
เข้าใจ และจัดการอารมณ์ ความ
ต้องการของตนเองและผู้อื่น 
รวมถึงการมีสติ ควบคุมและ
ขับเคล่ือนตนเอง และสามารถ
บริหารจดัการความสมัพันธ์กับผูอ้ืน่
ได้อย่างเหมาะสม
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Customer centric ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความตอ้งการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และสามารถด าเนินงานพร้อมส่งมอบ
ผลงานได้ตามความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจ ตลอดจนบริหาร
ความสัมพันธ์จนเกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจน าไปสู่ความร่วมมือการ
ท างานต่อไปในอนาคต

Integrated Collaboration Management ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผูอ้ืน่ เครือข่ายและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยการบรูณาการความรู้ความสามารถของแตล่ะ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ตลอดจนการแบง่ปนัข้อมูลเพ่ือให้งาน
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนเกดิประโยชน์ร่วมกนัและสอดคล้องกบัเปา้หมาย
ของทุกองค์กร

Communication optimism ความสามารถที่จะส่ือสารเชิงบวก 
การมองโลกในแงด่ ีรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถเปน็แรง
สนับสนุนในการขับเคลื่อนพฤตกิรรมเชิงบวกของผูอ้ืน่ได้

Promoting Diversity & Inclusion มีแนวคิดและทัศนคติในการ
สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล

Leadership
การแสดงออกถึงความน่าเช่ือถือ รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กร รวมท้ังความสามารถในการก าหนด
ทิศทางท่ีชัดเจน การวางแผน บริหารจัดการ และความสามารถใน
การโน้มน้าวจูงใจผูอ้ืน่ใหป้ฏบิัติตาม ให้การสนับสนุนทรัพยากรท่ี
จ าเป็น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจใหเ้กิดการพัฒนาตนเองเพ่ือให้
งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้

Risk Management
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรืองานท่ีปฏบิัติท้ังของตนเอง
และผู้อื่น และสามารถระบุ วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินปัญหา/
ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนล่วงหน้า และจัดการกับความไม่แน่นอน 
สิ่งท่ีไม่คาดหวัง/ไม่พึงประสงค์จากการด าเนินงานท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความสูญเสีย หรือเสียโอกาสขององค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมท้ังสามารถวางแผนปอ้งกันได้อย่างรอบคอบ รวมท้ังระบุ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรบั
ได้เพ่ือช่วยใหอ้งค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ

Match Competency (14)
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ต.ค. – ธ.ค. 64

• ศึกษาวิเคราะห์ 

ทบทวน ก าหนด 

Functional 

Competency

• จัดท า ร่าง 

Definition

ม.ค.– มี.ค. 65 มิ.ย.-ก.ค. 65

• HR Top พิจารณา

Functional 

Competency ชุดใหม่ 

และ Definition

(3 ก.พ. 65)

•ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

และ จัดท าร่าง Dictionary 

และร่างค าถาม ส าหรับ FC 

ชุดใหม่

• เสนอ HR Top เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ FC ตามกลุ่ม

ต าแหน่ง และการประเมิน

•สื่อสารตามช่องทางต่างๆ

• เตรียมระบบประเมิน/คู่มือการ

ใช้งานระบบ

•ด าเนินการประเมิน 

Competency ประจ าปี 2565

ในเดือน ก.ค.

ส.ค.-ก.ย. 65

• สรุปผลการประเมิน

• จัดท ารายงานน าเสนอ

ผู้บริหาร

กระบวนการ ทบทวน Functional Competency และด าเนินการ Assessment

21

เม.ย.-พ.ค. 65

• Focus Group ตาม

กลุ่มต าแหน่ง

• เสนอผู้บัญชาตามสาย

งานพิจารณา 

(FC+Dictionary)
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Active learning and learning strategies (S,T)

Definition: การเรียนรู้อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถน าประสบการณ์การ
เรียนรู้มาปรับใช้ในการท างานหรอืสถานการณ์ต่างๆ 

ระดับ 1
ประเมินความรู้และประสิทธิภาพใน

การท างานของตนเอง

ระดับ 2
ปรับและพัฒนาตนเองให้มีความรู้
สามารถท างานสอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร

ระดับ 3
หาโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากกรอบที่ก าหนด

ระดับ 4
ประยุกต์ใช้ความรู้และต่อยอดการ
เรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์

ระดับ 5
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ

ใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

• รับฟงัค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น
และประเมินความรู้และ
ประสิทธิภาพในการท างานของ
ตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของตน

• ซักถามส่ิงที่สงสัยเพ่ือหาความรู้
เพ่ิมเติม เปิดโอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง

• ออกแบบ และก าหนดวิธีการ
เรียนรู้ ที่สามารถตอบโจทย์และ
สอดคล้องกับบริบทการท างาน 
ตามที่องค์กรก าหนด และทันตอ่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น 
หลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ 

• ศึกษาค้นว้า ทดลอง และเรียนรู้
ด้วยตนเอง ให้มีความรู้สามารถ
ท างานสอดคลอ้งกับความ
ต้องการขององคก์ร

• มีส่วนร่วม/ให้ความส าคัญอย่าง
จริงจังในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ เช่น จดบันทึก 
ถามค าถาม วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
มีวิจารณญาณ ฯลฯ

• กล้าเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ที่ไม่เคย
เรียนรู้มาก่อน เพ่ือสนับสนุนและ
ต่อยอดการท างานในอนาคต

• กระตือรือร้นและหาโอกาสในการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
กรอบที่ก าหนด เช่น การท างาน
ข้ามหน่วยงาน

• น าประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายมาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานและต่อยอดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ต่างๆ

• ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับทีม
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างาน

• ท าตนเป็นแบบอย่างและแสดงให้
ผู้อื่นเห็นถึงประโยชน์ของการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

• สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น

• ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง

Draft
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Business/Social Acumen (S,T)

Definition: มีมุมมองและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ/สังคม ท่ีหลากหลาย สามารถบูรณาการและเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. กับความต้องการทางธุรกิจ/
สังคม เพ่ือแสดงถึงศักยภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์ ท้ังเชิงวิชาการ พาณิชย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1

เข้าใจแนวโน้มทางธรุกิจ/สังคม 
ความเช่ือมโยงของสวทช. กับภาค

ธุรกิจ/สังคม

ระดับ 2

วิเคราะห์แนวโน้มและมุมมองทาง
ธุรกิจ/สังคม ในสถานการณ์

ปัจจุบัน

ระดับ 3

คาดการณ์แนวโน้มความต้องการ
ทางธุรกิจ/สังคม

ระดับ 4

เข้าใจความต้องการเชิงลึก ให้
ค าแนะน าการต่อยอดงานวิจัย 
แสวงหาโอกาส/ ช่องทางทาง

ธุรกิจ/สังคม

ระดับ 5

ก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย
ทางธุรกิจ/สังคม

▪ เข้าใจความเช่ือมโยงของสวทช.
กับภาคธุรกิจ/สังคมโดยสามารถ
ระบุและอธิบายได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) และอธิบายได้ถึง
งานวิจัยที่สร้างประโยชน์เชิง
วิชาการ พาณิชย์ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

▪ เข้าใจแนวโน้ม(trend) ทางธุรกิจ/
สังคม และมีมุมมองทางธุรกิจ/
สังคมที่เช่ือมโยงกับบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

▪ มีวิธีการและใช้เทคนิคในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาความตอ้งการ
ทางธุรกิจ/สังคม 
(Business/Social Need)
ตลอดความคุ้มค่า ความเส่ียง 
และผลกระทบต่อองคก์ร

▪ น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการสร้าง
งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการทางธุรกิจ/สังคม
(Business/Social Need)

▪ คาดการณ์แนวโน้ม(trend) ความ
ต้องการทางธุรกิจ/สังคม
(Business/Social Need) โดย
น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อยอดใน
การสร้างงานวิจยัและพัฒนาเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการทาง
ธุรกิจ/สังคม(Business/Social 
Need) เชิงรุกหรือในระยะยาว

▪ น าเสนอและโน้มน้าวผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholder) ให้เห็น
ถึงประโยชน์ของผลงานวิจัยที่มี
ต่อภาคธุรกิจ/สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม

▪ เข้าใจในธุรกิจของสวทช. และ
ความต้องการของภาคธุรกิจ/
สังคม(Business/Social Need) 
เชิงลึก วิเคราะห์และให้ค าแนะน าใน
การต่อยอดผลงานวจิยั

▪ แสวงหาโอกาสและช่องทางในการ
น าผลงานออกสู่ภาคธุรกิจ/สังคม
และภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือน า
รายได้/ผลประโยชน์สู่สวทช. หรือ
ประเทศ

▪ ให้ค าปรึกษาและติดตามการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยของภาค
ธุรกิจ/สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม

▪ คาดการณ์แนวโน้มและ
สถานการณ์เชิงธุรกิจ/สังคม เพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ ทิศทางและ
นโยบาย ที่สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัยตอบโจทย์ทางธุรกิจ/
สังคม

▪ ให้ค าแนะน าองค์กรเก่ียวกับ
ความคิดริเร่ิม ทางธุรกิจ/สังคม 
และการตัดสินใจที่มคีวามเส่ียงสูง

▪ สร้างความน่าเช่ือถอืทางธุรกิจ/
สังคมให้กับองค์กร และได้รับ
ความไว้วางใจจากพันธมติรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)
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Competency ค าถาม

Critical Analytical and 
innovation Thinking

- ใช้ข้อมูลที่เกิดจากการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงในบริบทต่างๆ
- วิเคราะห์สาเหตุ โอกาสและอุปสรรค รวมถึงการระบุประเด็นส าคัญ ที่ส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หาข้อสรุป ประเมินทางเลือก เพ่ือเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม

Leadership - ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนงาน วิธีหรือรูปแบบการท างานของทีมงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเปา้หมายขององค์กร
- แสดงออกอย่างมุ่งมั่นในการที่จะบริหารงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพเปน็ไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด
- เชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลและให้โอกาสในการพัฒนา 
- มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟงัความคิดเห็นที่แตกต่าง เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกัน

Digital Readiness - ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
- ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนเปา้หมาย แผนงานของตนเอง ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

Emotional Intelligence 
& Wellness 

- เชื่อมั่นศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์งานที่สอดคล้องเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่จะรับงานที่ท้าทายมากขึ้น 
- มองโลกในแง่ดี (มีสติ) รวมทั้งสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการท างานด้วยความจริงใจ
- แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น(empathy) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
- รับมือและเรียนรู้ค าวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ได้ดี

Promoting Diversity & 
Inclusion

- สังเกตพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงอคติของทีม รวมทั้งกระตุ้น จูงใจ ให้เกิดการยอมรับและเคารพในความแตกต่าง/ความหลากหลายของบุคคล
- ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งให้ความส าคัญกับความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งผลักดันความสามารถเฉพาะหรือพรสวรรค์ของแต่ละคน 
รวมทั้งสร้างโอกาสในการท างานที่แสดงให้เห็นคุณค่าในความแตกต่าง/ความหลากหลายของบุคคล

Performance 
Management

- ก าหนดเปา้หมายการด าเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร
- วัดผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนเปา้หมาย แผนงานและทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
- ให้ผลปอ้นกลับพร้อมค าอธิบายที่ชี้แจงเหตุผลและผลกระทบของผลงานที่ควรปรับปรุงและแนะน าแนวทาง (Constructive Feedback)
- จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) เพ่ือช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปจัจุบันและงานในอนาคต 24

HRI1.2 ทบทวน Functional Competency เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

Draftชุดค าถาม Role Profile 100016



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

25ผลการด 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
1.3 วางแผนออกแบบเนื้อหาหลักสูตร 

รูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับหลกัสูตร
และกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

1.4 ด าเนินการจัดจ้าง ประสานงานต่อ
วิทยากรและด าเนนิการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรตามแผน

1. ผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 คิด
เป็น 36.67% โดยมีผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ดังนี้

2. จัดกิจกรรม Kick off ชี้แจงรูปแบบการเรียนรู้ รายละเอียดละเอียดหลักสูตรในแต่ละ 
Module ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65

3. ด าเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาใน Module 1: NSTDA Basic Learning ความรู้พ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างาน/องค์กร ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) การบริหารงาน เงิน คน โดย รอง ผพว. (ลดาวัลย)์ วันที่ 2 ก.พ. 65 กลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วม 94 คน
2) การบริหารทีม โดย ผช.ผพว. (พัชรียา) วันที่ 2 ก.พ. 65 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 91 คน
3) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ/IT Security โดย ผช.ผพว. (วารุณี)  วันที่ 7 ก.พ. 65

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 90 คน
4) ทิศทาง/ถ่ายทอดกลยุทธ์ สวทช. ไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารความเส่ียง โดย รอง 

ผพว. (จุฬารัตน์) วันที่ 10 ก.พ. 65 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 88 คน
5) ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน และ Technology Trend (NECTEC) โดย ผศอ. วันที 

14 ก.พ. 65 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 89 คน
6) ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน และ Technology Trend (MTEC) โดย ผศว. วันที 

15 ก.พ. 65 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 84 คน
7) ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน และ Technology Trend (NANOTEC) โดย ผศน. 

วันที 14 ก.พ. 65 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 85 คน
8) ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน และ Technology Trend (BIOTEC) โดย ผศช. วันที่ 

14 มี.ค. 65 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 89 คน
9) อ านาจอนุมัติ ระเบียบการเงิน พัสดุ โดย ผอ.ฝ่ายกฎหมาย, ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี 

และ ผอ.ฝ่ายพัสดุ วันที่ 25 ก.พ. 65 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 87 คน

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 2.5 จาก 2.5)
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26ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

1. Top Leader development Program

2. Middle Management Program (MMP) 

3. Researcher Professional Development Program

4. UP Skill & Re Skill

5. English Proficiency Development Program

6. IT Proficiency Development Program

7. Safety & Quality & Environment based Development Program

8. New Staff Onboarding Program

Topic

HRD Training Day 2022 

Target Actual %

3.50 1.00 28.57

33.00 9.00 27.27

45.50 42.00 92.31

43.00 4.50 10.47

31.50 - -

22.00 3.00 13.64

42.00 17.00 40.48

34.50 17.00 49.28

255.00 93.50 36.67Overall Progress

Overall… 36.67% 63.33%

ไตรมาสที่ 2 

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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27ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

27

e-Learning
จัดท า e-Learning ส าหรับ Middle Management 10 หลักสูตร

แล้วเสร็จ 4 หลักสูตร
ตรวจสอบเนื้อหา 2 หลักสูตร

อยู่ระหว่างการผลิต 4 หลักสูตร

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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28ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

หลักสูตรเติมพลังเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับผู้อ านวยการฝ่าย อายุงานในต าแหน่ง 3 ป ีข้ึนไป)

Refreshment Middle Management Program (RMMP) 

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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29ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Objective Program

มีภาวะความเป็นผู้น าเชิงนวัตกรรม
ท่ีสามารถบริหารจัดการ
ความหลากหลาย และผลักดัน
องค์กรสู่วามส าเร็จ

มีความเข้าใจบริบทท่ีแตกต่างกันของ 
Stakeholder แต่ละกลุ่มเพ่ือส่งมอบ
คุณค่าท่ีแตกต่างและสร้างความพึง
พอใจสูงสุดกับ Stakeholder

สามารถประยุกต์ใช้วิธีการท างานใหม่ ๆ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรงุ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของตนเองและทีมงาน รวมถึงน าพา
องค์กรไปสู่ Digital Transformation

สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการท างาน
และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นย า
ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน

มีแนวคิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือเตรียมความพร้อมจากการ
เปล่ียนแปลง และความไม่แน่นอนท่ี
เกิดข้ึน

สร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดข้ึน กับ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน Project 
ท่ีพัฒนาในโครงการ

6

2 3

4 5

1

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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30ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Management Challenges 

• HOLISTIC VIEW OF STRATEGY CREATION
• DESIGN THINKING FOR INNOVATIVE STRATEGY
• BUSINESS STRATEGY TO IGNITE INNOVATION
• DIGITAL LEADERSHIP
• FUTURE FORESIGHT
• GEOPOLITICS AND GLOBAL PERSPECTIVE
• ENGAGING STAKEHOLDER
• EXECUTIVE INTELLIGENCE AND SELF LEADERSHIP
• FOSTERING INNOVATIVE CULTURE

NSTDA Basic Learning
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัองคก์ร (NSTDA 101)

การปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร
ทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินงาน ของศูนย์แห่งชาติ

การบริหาร งาน เงิน คน 
บทบาทภารกิจส าคัญอ านาจอนมุัต ิระเบียบการเงิน พัสดุ

การบริหารความเส่ียง สวทช.
ระบบพ้ืนฐาน IT ของส านักงานฯ

. 

2 Module Learning

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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31ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รูปแบบการเรียนรู้

Learning & Development Model

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้

Blended Learning
การเรียนรู้แบบผสมผสาน

One Shot Learning
การเรียนรู้
รูปแบบเดียว

LECTURE

การเรียนรู้ในห้องเรียน
จากทีมวิทยากรชั้นน า

EXPERIENCE 
SHARING

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จริงจากผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้บริหารจากองค์กรชั้นน าทั้ง
ในและต่างประเทศ

WORKSHOP

การ Workshop เรียนรู้
ผ่าน

การลงมือปฏิบัติ

1

CASE STUDY

การเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง 
เพ่ือเปิดมุมมองการ

เรียนรู้ใหม่ ๆ

2 3 4

Group Coaching

การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จริงจาก
เพ่ือร่วมชั้นและโค้ช

FIELDWORK

การเรียนรู้ผ่านการลง
มือท าในสนามจริง

MentorOnline Course

เรียนรู้ผ่าน Online 
Platform

6 7 98

การให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง

31
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32ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และ รอง ผอ.ฝ่าย)

Intensive Management Development Program

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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33ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Objective

01

เรียนรู้เตรียมตัวในบทบาทผูบ้รหิารระดบักลาง

02

เสริมทักษะ เพ่ิมเคร่ืองมือบริหารจัดการสมัยใหม่

03

• เข้าใจรับรู้การทิศทาง เปา้หมายองค์กรอย่างถ่องแท้ 
และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้

• สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือ
หัวหน้างาน

• น าความรู้ที่ได้น ามาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการอย่างเปน็รูปธรรม

• เปน็ผู้น าในการสร้างความผูกพันให้กับใต้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน

04

สร้างความรู้ความเข้าใจบริบทองค์กร

• เพ่ือเรียนรู้กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องและจ าเปน็ต่อการท างาน
ในบทบาทหัวหน้างาน

• สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ฝ่าย/งาน และต่อตนเอง
เพ่ือน าไปสู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ร่วมมือข้ามหน่วยงาน

• เทคนิคการบริหารคน/ทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการน าเสนอข้อมูลและแบ่งปนัความรู้อันจะน าไปสู่

การสร้างความรู้ใหม่และความเข้าใจร่วมกัน
• การใช้เคร่ืองมือในการบริหารจัดการคุณภาพงาน

33
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34ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Middle Management Program (MMP) 

ผู้บริหารระดับกลาง 
(หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, รอง ผอ.ฝ่าย)

Workshop 40% CASE STUDY 40% EXP 20%

Basic Learning

• ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กร 
(NSTDA 101) )การปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย 
กลยุทธ์องค์กร/10 TDGs/บทบาทภารกจิส าคญั

• อ านาจอนุมัติ 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% 40% 10% 10%

• Digital Consumer Psychology and Behavioral
• Customer Experience Management
• Strategic Alignment: From Strategy to 

Implementation
• Goal Setting for Success with Effective 

Measurement Tools
• Data Driven Strategic Thinking
• Process Improvement Through Disruptive 

Environment

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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35ผลการด 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
2.2 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

Up skill & Re skill ตามกลุ่มต าแหน่ง 
ตามแผนที่ก าหนด

2.4 ปรับปรุงกระบวนการบันทึก
ประวัติการพัฒนาตามข้อเสนอแนะและ
ส่ือสารผู้เก่ียวข้อง

1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร Up skill & Re skill ตามกลุ่มต าแหนง่ ตามแผนที่ก าหนด เกี่ยวกับเครื่องมือ
ส านักงาน และ โปรแกรม MS.OFFICE จากวิทยากรภายใน เข้าอบรมออนไลนแ์ละเรียนผ่าน e-Learning 
ทั้งหมด 432 คน โดยด าเนินการตามแผนงาน ดังนี้
1) จัดอบรมออนไลนผ์่านโปรแกรม CISCO WEBEX MEETINGS 3 หลักสูตร ได้แก่ 

- หลักสูตร ระบบบริหารการประชุม E-MEETING จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค.64 จ านวน 138 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ธ.ค.64 จ านวน 89 คน

- หลักสูตร เรียนรู้การใช้ Container ด้วย Kubernetes เทคโนโลยีระดับโลก จ านวน 1 รุ่น
วันที่ 17 ธ.ค. 64 จ านวน 89 คน   

- หลักสูตร เรียนรู้สูตร ฟังก์ชั่น EXCEL จ านวน 1 รุ่น  
วันที่ 23 มี.ค. 64 จ านวน 57 คน

2) หลักสูตรออนไลน์ผา่นระบบ e-Learning 4 หลักสูตรได้แก่ 
- หลักสูตร POWER POINT FOR PRESENTATION จ านวน 9 คน
- หลักสูตร BASIC POWER BI จ านวน 15 คน
- หลักสูตร ระบบบริหารการประชุม E-MEETING จ านวน 16 คน
- หลักสูตร เรียนรู้การใช้ Container จ านวน 19 คน
- หลักสูตร เรียนรู้สูตร ฟังก์ชั่น EXCEL (ระหว่างการน าขึ้นระบบ)

2. ปรับปรุงกระบวนการบันทึกประวัติการพัฒนา และส่ือสารผู้เกี่ยวข้อง หารือการบันทกึประวตัิฝกึอบรม
ของบุคลากร NCR ร่วมกับกับทีมไอที Safety ศูนย์ฯ ต่างๆ และ HR โดยมีข้อสรุป ดังนี้
1) ด าเนินการปรับปรงุการบนัทึกประวัตกิารฝกึอบรมหลักสูตรทีเ่ป็นมาตรฐาน (ดับเพลิง,ปฐมพยาบาล) 

ให้กับบุคลากร NCR ผ่านระบบ E-training และแสดงผลบนระบบ Power BI โดยจะท าการบันทกึ
ประวัติการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน

2) จัดท าระบบการบนัทกึประวัติการฝกึอบรมหลักสูตรภายนอกของบคุลากรในรูปแบบ Employee Self 
service โดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการท างานภายในองค์กร 
(iStyle) หัวข้อ "การปรับปรุงกระบวนการบนัทกึประวัตกิารอบรมแก่บุคลากร สวทช. ซึ่งในวันที่ 5 
เมษายน 65 เข้าร่วมกิจกรรม "iStyle Blind Date : จับคู่ หาผู้ (ช่วยท า) IT" เพ่ือน าเสนอ (Pitching) 
แนวคิด ที่มาความส าคัญ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงส่ิงที่ต้องการให้ทมี ICT สวทช. ช่วยสนับสนุน
โครงการ

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 2.5 จาก 2.5)
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36ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI1.3 การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
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37ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

คัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก (ทุนใหม่) ท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. จ านวน 5 คน  จาก
จ านวนทุนโท เอก (ทุนใหม)่ ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก 5 คน ในไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีค. 65) ดังนี้
1. พัฒนาบัณฑิตโดยผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (โท เอก) 

1) การพัฒนาความร่วมมอืผลิตบณัฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยในประเทศโดยสนับสนนุทนุใหม่* ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาเอก 3 คน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก 2 คน (รวมไตรมาส 1-2 จ านวน 14 คน) 

2) โครงการ TAIST-TokyoTech Tokyo Institute of Technology ผลิตบัณฑิตร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการ
อนุมัติงบประมาณจาก วช. เป็นจ านวนเงิน 28,623,000 บาท ส าหรับรับ นศ.ปี 2565 (70 ทุน] ซึ่ง
โครงการอยู่ระหว่างการลงนามสัญญารับทนุระหว่าง วช. และ สวทช. ในขณะเดียวกันโครงการได้เปิดรับ  
นศ.รอบที ่1 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

3) การผลิตบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่านการสนบัสนุนทนุ TGIST เปิดรับสมัครทุน TGIST ผ่านระบบ
ออนไลนร์ะหว่างวันที ่1 ก.พ.ถึง 31 ม.ีค. 65 

4) ทุน TAIST-JAIST  Japan Advanced Institute of Science and Technology ผลิตบัณฑิตปริญญา
เอก Dual degree ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร ได้เปิดรับสมัคร นศ.ประจ าป ี2565 
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2565

หมายเหตุ *ทุนใหม่จะนบัเมื่อมปีระกาศผลการคัดเลือกอย่างเปน็ทางการจากสวทช. เท่านั้น

2. สวทช. ก าหนด Research Areas และรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา ท าวิจัยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยที่มี
ข้อตกลงร่วมกัน โดยในไตรมาสที่ 2 ก าหนดแล้วจ านวนอีก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมอืวิจัยใน
สาขาเป้าหมายของประเทศ รวมไตรมาส 1-2 สวทช. และมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันก าหนด Research Areas 
เพ่ือรับนักศึกษาแล้วจ านวน 7 มหาวิทยาลัย ยังไม่ก าหนด 1 แห่งคือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

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 5 จาก 5 )



โครงการ TGIST

HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 
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การผลิตบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนทุน TGIST

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand 
Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) เปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เ พ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ก าลังจะเข้าศึกษาหรือศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ที่สนใจสมัคร
ขอรับทุน โดยโครงการวิจัยท่ีเสนอขอต้องเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยท่ี
เปน็ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. โดยนักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจ าป ีพ.ศ. 2565 จ านวนไม่
เกิน 25 ทุน จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหมวดค่าเล่าเรียน และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ก าหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –31
มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลผู้สมัคร ณ ปัจจุบัน มีนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย สวทช . 
สนใจ  สมัครและส่งข้อเสนอโครงการมากกว่า 50 โครงการ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)



กรอบวิจัยโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัย ปี 2565 รายงานไตรมาส 2/2565

(Update 25/03/65)

BCG economy in
1. Functional Food and Food Safety
2. Herbal Medicine 
3. AI, IoT and Data Science for 

Agriculture
4. Green Energy and Engineering
5. Quantum Technology
6. Advanced Materials
7. Environmental Science and 

Climate change
8. Animal Vaccines and Biologics
9. หัวข้ออ่ืนๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ BCG 

Economy

KU
ลงนาม MOU เมื่อ 8 พ.ค. 2563

1.   Sustainable Bioeconomy
2. Sustainable Energy and 

Environment 
3. Innovative Material    

Manufacturing and   
Constructions 

4. Digital Transformation
5. Smart Healthcare

KMUTT
ลงนาม MOU เมื่อ 18 ก.พ.2562

1. เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
2. เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์
3. เทคโนโลยีพลังงานและ   
ส่ิงแวดล้อม

4. เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
5. เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนและ  

ผู้ด้อยโอกาส

TU
ลงนาม MOU เมื่อ 28 มี.ค.2562

หมายเหต ุ: กรอบวิจัย ปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการอ านวยการ / คณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว 
เห็นชอบในการด าเนินโครงการป ี2565

HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย



HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

1. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 3 คน

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564 

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. และ มก. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ล ำดับ ระดับ ชื่อนักศึกษำ สำขำวิชำ /คณะ อำจำรย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องำนวิจัยวิทยำนิพนธ์

1 ปริญญาเอก นางสาวอาภาพร           
สีช านาญ

ฟิสิกส์ /วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.วีรพัฒน์ พลอัน ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ 
(NANOTEC)

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะทางเคมีกายภาพของอนุภาคแมกนีโต-ฟลูออ
เรสเซนต์ส าหรับการประยุกต์ใช้งานหลายรูปแบบ

2 ปริญญาเอก นายฐิติพงศ์ พันทุม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ /
วิทยาศาสตร์

รศ. ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(NECTEC)

การพัฒนาธนาคารทรัพยากรชีวภาพปลากัด การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลากัดใน
ห่วงโซ่การผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลากัด และเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

3 ปริญญาเอก นางสาวชัญญา                        
อาชาประดิษฐ์

เคมี /วิทยาศาสตร์ รศ. ดร.ประภาศิริ          
พงษ์ประยูร

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
(NANOTEC)

การตรวจวัดและรักษาสภาพโปรตีนอัลบูมนิส าหรับการตรวจและติดตามภาวะ
โรคไตเรื้อรัง



HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

2. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 2 คน

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. และ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
โดยได้รับการเสนอช่ือนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ของ สวทช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และได้รับการอนุมัติรายช่ือนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 คนแล้ว

ล ำดับ ระดับ ชื่อนักศึกษำ สำขำวิชำ /คณะ อำจำรย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องำนวิจัยวิทยำนิพนธ์

1 ปริญญาเอก นางสาวธัญชนก ขอพร วิศวกรรมชีวเวช /
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ(์BIOTEC) การพัฒนาแผ่นแปะแผลในช่องปากจากไฮโดรเจลเสริมใยไหมไทยท่ีมีระบชะลอ
การจ่ายยา Fluocinolone Acetonide และ basic Fibroblast growth factor 
ส าหรับรักษาโรค Oral Lichen Planus

2 ปริญญาเอก นายธนดล จิตวัฒนศิริกุล ชีวสนเทศศาสตร์และชีววิทยา
เชิงคอมพิวเตอร/์
บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 
(NANOTEC)

TOP Frontier: การออกแบบและคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีฐาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564 

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิจกรรม Research
Networking 
วันที่ 13 มกรำคม 2565

ประกาศรับสมัครทุน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
และขยายเวลาปิดรับสมัครถงึ

วันที่ 29 เมษายน 2565
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MOU สวทช.-จุฬาฯ

HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

จัดกิจกรรม Research Networking เพ่ือประชาสัมพันธ์ และจับคู่นักวิจัย อาจารย์ที่มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการและเร่ิมประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากอาจารย์และนักวิจัย สวทช. เพ่ือรับนักศึกษาทุน 



HRI-2.1 สร้างความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

สัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทนุ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. และ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
โดยได้รับการเสนอชื่อนิสิตในที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ของ สวทช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2565 และได้รับการอนุมัติรายชื่อเปน็นิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 จ านวน 2 คนแล้ว

MOU สวทช.-จุฬาฯ



MOU สวทช.-มจธ.
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HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. และ 
มจธ. แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
สรุปประเด็นส าคัญ

- ที่ประชุมเห็นชอบใหใ้ช้กรอบวิจัยเดิมเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2564             
- ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหอ้ธิการบดี มจธ. ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปท าวิจัยระยะส้ันต่างประเทศของนักศึกษาตาม
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของ มจธ. (แนวทางเดียวกับทุนเพชรพระจอมเกล้า)

- ที่ประชุมเห็นชอบร่างก าหนดการจัดกิจกรรม Research Matching แบบออนไลน์ โดย
ให้ผู้ประสานงานและฝ่ายเลขาฯ หารือและร่วมกันด าเนนิการ รวมถึงแนวทางการจัดน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. 2565



MOU สวทช.-มจธ. 

45

HRI-2.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

จัดกิจกรรม Research Networking 
วันที่ 9 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมคัรทุน
เปดิรับข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ

นักวิจัย ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565



เปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์

และนักวิจัย
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

MOU สวทช.-มธ.
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HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. และ มธ. 
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

สรุปประเด็นส าคัญ
- ที่ประชุมเห็นชอบใหใ้ช้กรอบวิจัยเดิมเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2564             
- ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาความร่วมมอื ระยะที่ 2 รับนักศึกษาใหม่อีก 3 รุ่น(ปี) รุ่นละ 10 คน 

เป็นปริญญาเอก Tier 1 จ านวน 5 ทุน และปริญญาโท จ านวน 5 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 - 2567
- ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการด าเนินการภาพรวมของโครงการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564

รวมถึงรับทราบว่าการให้คณะฯ สมทบเงินทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทนุจ านวน 25% ของเงินทุน
ท้ังหมดไม่สอดคล้องกับการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ประธานคณะกรรมการฯ (อธิการบดี มธ.) 
เห็นควรให้ปลดล็อคแนวทางบริหารจัดการภายในดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ ของ มธ. และ 
สวทช. ด าเนินการต่อไปได้ด้วยดี



HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

MOU สวทช.- VISTEC

ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากอาจารย์ VISTEC-
นักวิจัย สวทช. (1-28 ม.ค. 2565)
สรุปจ านวนข้อเสนอโครงการ 10 โครงการ
(จากอาจารย์ 9 คน และนักวิจัย 9 คน)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 22 ก.พ. 2565 เพ่ือคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ า              
ปีการศึกษา 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรับรองผลการคัดเลือก



HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

MOU สวทช.-มจพ.

ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากอาจารย์ มจพ.-
นักวิจัย สวทช. (1-18 ก.พ. 2565)
สรุปจ านวนข้อเสนอโครงการ 8 โครงการ
(จากอาจารย์ 8 คน และนักวิจัย 8 คน)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 23 มี.ค. 2565 เพ่ือคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรับรองผลการคัดเลือก



MOU สวทช.- AIT

HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี ( AIT) ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครนักศึกษา
ทุน His Majesty the King ( HMK) –Ph.D และ Royal Thai 
Government Fellowship – Ph.D & Master Degree ควบคู่ไปกับการ
ประชาสัมพันธ์ ทุน MOU NSTDA & AIT เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้สนใจสมัคร
รับทุนมากข้ึน ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565



MOU สวทช.- มก. MOU สวทช.- มหิดล

HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัย สวทช. และ
อาจารย์ มก. ประจ าปี 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาภายใต้ข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัย สวทช. 
และอาจารย์มหิดล ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ประจ าปี 2565

โดยระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย. 64 – เม.ย. 65
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์
น าเสนองานวิจัยแก่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการฯ

โดยโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัย สวทช.และอาจารย์มหิดล ที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้ว ประจ าปี 2565 มีจ านวนทั้งส้ิน 10 โครงการ และโครงการ

ส ารองจ านวน 4 โครงการ 



HRI-2.1 ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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สวทช. ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา พัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรม “พลังคนรุ่นใหม่…ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ” Research 
seminar performed by the new generation contributing to drive Thailand strategic research 
agenda” วันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2565 ในงานประชุมวิชาการประจ าป ีสวทช. คร้ังที่ 17 แบบออนไลน์



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

52ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลงัปริญญาเอกโดยร่วมมือกับศูนยแ์หง่ชาติและ
หน่วยงานเฉพาะทาง โดยสนับสนุนนกัวิจัยรุ่นใหม่ระดบัหลงัปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) 
จ านวน 4 คน Industrial Postdoc 17 คน และ Industrial Postgrad 1 คน รวม 22 คน 

(เป้าหมาย NSTDA Postdoc 20 คน / Industrial Postdoc และ Industrial Postgrad 40 คน) 

(ไตรมาส 1 NSTDA Postdoc 8 คน Industrial Postdoc 6 คน รวม 14 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 5 จาก 5)



สังกัด
จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ใหม)่  หน่วย: คน

ปฏิบัติงาน ณ Q2/2565
รวม

NSTDA Postdoc Industrial Postdoc Industrial Postgrad

ศช 5 1 6

ศว 1 1 - 2

ศน 10 - 10

ศล. 1 - - 1

NBT 1 - - 1

NOC 1 1 - 2

รวม 4 17 1 22

จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ปฎิบัติงาน ณ สวทช.
(ปีงบประมาณ 2565)

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



สังกัด ชื่อ Postdoc นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/RG โครงการวิจัย
ระยเวลาปฏิบัติงาน

ปีที่ 1

MTEC ดร.นริศรา สุดใจประภารัตน์ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร
ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสตกิ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

โครงการ อนุภาคคาร์บอนขนาดนาโนถึงน้อยกว่าไมโครเมตรจากชานออ้ย-ลิกนนิพรี

เคอร์เซอร์: การเตรียมการวิเคราะห์ทดสอบ และ การใช้งานด้านการกระจายประจุไฟฟ้า 

1 มี.ค. 2565-28 ก.พ. 

2566

NBT ดร.สิรินธร  สุนทรธรรมาสน์ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ทีมวิจัยธนาคารข้อมลูชีวภาพ-NBT
โครงการจัดตั้งธนาคารข้อมลูจีโนมประชากรไทยเพ่ือสนบัสนุนแผนปฏิบตัิการจีโนมกิส์

ประเทศไทย
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565

NOC ดร.ทิพยวรรณ รัตนโกมล ดร.อัจฉรา แพรมณี ทีมวิจัยเมตาโบโลมกิส์
การศึกษาผลกระทบของสารทีแ่ยกได้จากกล้วยไม ้Grammatophyllum speciosum 

Blume ต่อกระบวนการภายในเซลล์

1 มี.ค. 2565-28 ก.พ. 

2566

ENTEC ดร.ณัฐพันธ์ พรหมส าเภา ดร.นุวงศ์ ชลคุป

ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและ

ประสิทธิภาพพลังงาน

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน

1. การลดปริมาณการปลดปล่อย PM 2.5 อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา

ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพน ้ามนัดีเซล

2. การพัฒนาน ้ามันหมอ้แปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดตดิไฟยากจากน ้ามนัปาล์ม และน าร่องการ

ทดสอบภาคสนามเชิงบูรณาการ เพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

(เฟส 1)

3. โครงการศึกษาการใช้น ้ามนัไบโอดีเซลกับรถยนตด์ีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย

EURO5

16 ม.ค. 2565-15 ม.ค. 

2565

Q2/2565 รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) จ านวน 4 คน ได้แก่ MTEC 1 คน NBT 1 คน NOC 1 คน ENTEC 1 คน
ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน 
(Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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Q2/2565 รายชื่อ Industrial Postdoc จ านวน 17 คน ได้แก่ NOC 1 คน MTEC 1 คน NANOTEC 10 คน BIOTEC 5 คน
รายชื่อ Industrial Postgrad จ านวน 1 คน (BIOTEC)

ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่
นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย

หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภท

ความร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1

1 ดร.สุภาภรณ์ ขานโบ น.ส.สุธาสินี สมยง ทีมวิจัยจีโนมิกส์-NOC NOC

การจีโนไทป์เครื่องหมายโมเลกุลยีนเพ่ือ

ช่วยในการคัดเลือกอ้อยลูกผสมท่ีสัมพันธ์

กับลักษณะความสูง ขนาดล า และผลผลติ

น ้าตาล

บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อย

และน ้าตาล จ ากัด
ร่วมวิจัย

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 

65

2 ดร.บริพัตร ศรีพรสวัสด์ิ
ดร.วีนัสรินทร์ อินทร์

ติยะ

ทีมวิจัยยางล้อและยางคอมพาวด์ที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มวิจัยนวัตกรรม

การแปรรูปยาง

MTEC

การวิจัยและพัฒนาสารเคมียางจากใบ

กระถินและใบยางพาราสู่ผลิตภณัฑ์ยางวง

ท่ีมีความเป็นพิษต ่าและย่อยสลายได้

บริษัท กังวาลอุตสาหกรรมยาง 

จ ากัด
ร่วมวิจัย

1 มกราคม 65 –

31 ธ.ค.65

3 ดร.ธมน พวงส าลี (พสวท.)
ดร.อุรชา รักษ์ตา

นนท์ชัย

ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน
NANOTEC

การสังเคราะห์ไขมันชนิดแตกตัวได้เพ่ือ

เป็นองค์ประกอบของอนุภาคนาโนไขมัน

ส าหรับพัฒนาวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอนเอ  

Specialty Natural Product 

Co. Ltd.
รับจ้างวิจัย

1 มี.ค.65 – 31

ก.พ.66

4
ดร.ศริญารัชจ์ ธนสารสุ

รพงศ์
ดร.คมสันต์ สุทธิสิน

ทอง

ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต

และเวชส าอาง

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน

NANOTEC

การพัฒนาสูตรน ้ายาส าหรับฉีดไล่ยุง

ภายนอกอาคารที่มีส่วนประกอบสารสกดั

จากธรรมชาติ

บริษัท ไบโอ อินโนเทค จ ากัด

บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จ ากัด

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากัด

รับจ้างวิจัย
1 มี.ค.65 – 31

ก.พ.66

5 ดร.วศิน มนูประเสริฐ ดร.อิศรา สระมาลา
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตร
NANOTEC

การพัฒนากระบวนการก าหนดมาตรฐานท่ี

มีการควบคุมคุณภาพในระดับ

อุตสาหกรรมส าหรับการสกดักรดจิมเนมิค

จากผักเชยีงดา(Gymnema inodorum) 

ด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ 

จ ากัด
ร่วมวิจัย

1 มี.ค.65 – 31

ก.พ.66

6 ดร.เอกภาพ หัวใจแก้ว ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน
ทีมวิจัยนวัตกรรมเส้นใยนาโน

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน 
NANOTEC

การพัฒนาเมมเบรนเส้นใยนาโนสมบัติ

พิเศษส าหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านเวช

ส าอางและชีวการแพทย์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จ ากัด รับจ้างวิจัย
1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน 
(Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2565 Q2 จ านวน 17 คน ได้แก่ 
ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่
นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย

หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภท

ความร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1

7 ดร.วลีพร พงค์เกื้อ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ
ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือส่ิงเเวดล้อม

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน
NANOTEC

การออกแบบและพัฒนา PP cartridge filter 

ส าหรับกรองน ้าในสระว่ายน ้า

บริษัท นาราเคมีภัณฑ์

และอุปกรณ์ จ ากัด
รับจ้างวิจัย

1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

8 ดร.กาญจนา กุดเป่ง ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง

ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต

และเวชส าอาง

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน

NANOTEC
การพัฒนาสูตรน ้ายาส าหรับท าความสะอาดผา้ใบ

รถบรรทุกชนิดฉีดพ่น
บริษัท ทรัคโซลูท จ ากัด รับจ้างวิจัย

1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

9
ดร.น าพล แสงผาบ

ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ

ทีมวิจัยเข็มระดับนาโน 

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์

ระดับนาโน

NANOTEC
การศึกษาแบบโมเดลจ าลองของไหลผา่นช่องขนาด

เล็กที่มีอุปสรรคและส่ิงเร้าในรปูแบบต่าง ๆ

ปตท. ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน)

รับจ้างวิจัย
1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

10
ดร.บุญรัตน์ ลัดดา

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตร
NANOTEC

ประสิทธิภาพของพรีไบโอติกจากอินทผลัมที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรไบโอติกและระบบ

ภูมิคุ้มกันในหนู

บริษัท เดอะ วีร่า การ์

เดน จ ากัด
รับจ้างวิจัย

1 มี.ค.65 – 31

ก.พ.66

11
ดร.ธันย์ชนก ปักษาสุข

ดร.อิศรา สระมาลา
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตร
NANOTEC

การพัฒนากระบวนการก าหนดมาตรฐานที่มีการ

ควบคุมคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมส าหรับการ

สกัดกรดจิมเนมิคจากผกัเชียงดา(Gymnema 

inodorum) ด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

บริษัท เชียงใหม่ไบ

โอเวกกี้ จ ากัด
ร่วมวิจัย

1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

12
ดร.ธัญลักษณ์ ไกร

ทอง
ดร.สาธิตา ตปนียากร

ทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน 

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์

ระดับนาโน 

NANOTEC

ต้นแบบชุดตรวจเดกซ์แทรนเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกบัวิธตีรวจเดกซ์

แทรนมาตรฐาน

บริษัท มิตรผลวิจัย 

พัฒนาอ้อยและน ้าตาล 

จ ากัด

รับจ้างวิจัย
1 ก.พ.65 – 31

ม.ค.66

13 ดร.นิวนา หวังสวัสด์ิ ดร. วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์

ทีมวิจัยระบบจุลินทรีย์เพ่ือผลิตชีวโมเลกลุ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีว

ภัณฑ์ 

ศช.
การบูรณาการชีววิทยาสังเคราะห์และเคมี

สังเคราะห์เพ่ือผลิตสารออกฤทธิจ์ากธรรมชาติ

ทุน บพข.หน่วยงานท่ี

ร่วมสนับสนุน 

บริษัทไบโอวีว่า

ร่วมวิจัย
1 มี.ค. 65 – 28 

ก.พ. 66

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน 
(Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2565 Q2 จ านวน 17 คน ได้แก่ 
ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

d
นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย

หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภท

ความร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1

14 ดร.พรศิริ เพชรศรีช่วง

ดร. อลงกรณ์ อ านวย

กาญจนศิลป์ 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทาง

ชีวภาพ 

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและ

ชีวภัณฑ์ 

ศช.

The polyketide synthases in the 

fungus Beauveria neobassiana BCC 

2660 and their roles in insect 

virulence

บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด รับจ้างวิจัย
16 ก.พ. 65-15 

ก.พ. 66

15 ดร.วิไลลักษณ์ แก้วศรี ดร.อติกร ปัญญา

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและ

นวัตกรรมอาหาร

ศช.
Development of Plant Based 

Pasteurized Egg Product

บจก. สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ 

บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

บจก.สยาม ไวเนอรี

บจก.น ้าตาลมิตรผล

บจก.โรงงานน ้าปลาไทย (ตรา

ปลาหมึก)

ร่วมวิจัย
1 ม.ค. 65-31 

ธ.ค. 65

16 ดร.พีรรัตน์ ดวงต๊ิบ ดร. อติกร ปัญญา

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและ

นวัตกรรมอาหาร 

ศช.

Characterization of key odorants and 

tastants in foods by means of the 

Sensomics approach for product 

development and maintenance of 

flavor authenticity to promote 

competitiveness in Thai food 

industries

บจก. สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ 

บจก.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

บจก.สยาม ไวเนอรี

บจก.น ้าตาลมิตรผล

บจก.โรงงานน ้าปลาไทย (ตรา

ปลาหมึก)

ร่วมวิจัย 
16 ก.พ. 65- 15 

ก.พ. 66

17 ดร. สิริวัฒน์ หงษ์นาค
ดร. นิติพล ศรีมงคล

พิทักษ์

ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีว

โมเลกุลขั้นแนวหน้า

ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

เพ่ืออุตสาหกรรม

ศช.

การค้นหาและตรวจสอบศักยภาพของ

เอนไซม์ไลเกสชนิด E3 เพ่ือใช้ในเทคโนโลยี

ฐาน PROTAC

แหล่งทุน Global Health 

Innovative Technology Fund 

(GHIT)

-ภาคเอกชน FIMECS, Inc

ร่วมวิจัย
1 ก.พ. 65- 31 

ม.ค. 66

18
นายสง่าพงศ์ พลับจีน 

(Industrial Postgrad)
ดร. สุริษา สุวรรณ

รังษี

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ 

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและ

ชีวภัณฑ์ 

ศช.
การพัฒนาเอนไซม์ลดความหนืดส าหรับการ

ปรับสภาพมันส าปะหลัง
บพข./บริษัท อิมเพรส เอทานอล ร่วมวิจัย

1 มี.ค. 65- 28 

ก.พ. 66

HRI-2.2 สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือท าวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน 
(Industrial Postdoc) ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

1. ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและ
ภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท 

1.3 ด าเนินการพัฒนาระบบการรบับคุลากร
จากภายนอกและภายใน ครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแต่การขอรับบุคลากรจนถึงการอนมุตัิจ้าง 
หรืออนุมตัิโอนย้ายส าหรับบุคลากรทกุประเภท 
พร้อมใช้งาน (ไตรมาส2-3)

1.4 ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้ทดลองใช้ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ปรับปรุงกระบวนการ (ไตรมาส2-3)

1.5 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ (ไตรมาส
2-3)

1. HR และ IT หารือร่วมกัน เพ่ือวางแผน ทบทวน และออกแบบกระบวนการรับบุคลากรให้
ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทของ สวทช.และสอดคล้องกับ capability ของทีม IT

2. จัดท าร่างกระบวนการเพ่ือพัฒนาระบบการรับบุคลากรครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
3. ด าเนินการประชุมผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือจัดท ากระบวนการย่อย (Workflow ย่อย) พร้อมท้ัง

น าเสนอและสรุป Requirement ร่วมกับทีม IT แล้วเสร็จ และได้น าเสนอ e-HR 
Steering Committee เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 เพ่ือทราบความก้าวหน้าโครงการและให้
ความเห็นชอบรวมถึงรับรอง 3 Workflow ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับบุคลากร ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ 
– กระบวนการขอรับคน (พัฒนาจาก odoo ที่มีอยู่ เพ่ือรองรับ NCR)
- กระบวนการอนุมัติจ้าง (พัฒนา odoo) 
- กระบวนการโอนย้ายบุคลากร (พัฒนา Joget หรือ Odoo)

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 5 จาก 5)
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การบริหาร
อัตราก าลัง

การเขียนใบค าขอรับ
พนง./พนง.คก./NCR

การสรรหาและ
คัดเลือก

การขออนุมัติการจ้าง

การขออนุมัติโอนย้าย

ระบบเขียนใบค าขอ

e-Recruit

ถังกลาง
HR Databased / 
Data Warehouse

ระบบ e-HR

การบริหารข้อมูลบุคลากร

การจัดการโครงสร้างองค์กร

การลงเวลาท างาน/การลา

การประเมินผลประจ าปี

การประเมินขีดความสามารถ

การเสนอเลื่อนต าแหน่ง

IADP Online

Competency Online

Promotion Online

สวัสดิการเลือกได้

Flexible Welfare

การพัฒนาบุคลากร/ลาศึกษา

e-Training , e-Learning

การออกหนังสือรับรอง
ระบบหนังสือรับรองพนักงาน

การบริหารพนักงาน/
พนักงานโครงการ

การบริหารสวัสดิการ
และผลประโยชน์

การจ่ายเงินเดือน
(พนง./พนง.คก.)

การจัดท ารายงาน 
HR Report

Power BI

การจัดท าข้อมูลอ่ืนๆ

Excel

การสัมภาษณ์

มีระบบอยู่แล้ว

ยังไม่มีระบบ

การออกหนังสือ
รับรอง

การจัดการ
สวัสดิการ

การบริหาร
บุคลากร NCR

NCR+

การจ่าย
ค่าตอบแทน 

ระบบจ่ายค่าตอบแทน NCRการบริหาร
บุคลากร NCR

การจัดท า
สัญญา NCR

ระบบจัดท าสัญญา NCR

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระบบหนังสือรับรอง NCR
ข้อมูลประกอบการสรรหาและคัดเลือก

▪ ข้อมูลอัตราก าลัง
▪ ข้อมูลค่าใช้จ่าย

น าข้อมูลไปใช้ใน
ระบบ HR ต่างๆ 

การลาออก
ระบบบันทึกการลาออก

การ
ลาออก

ระบบ IT ต่างๆในระบบ HR
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1

2

3

4
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HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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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) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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Workflow 

ย่อย
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e-HR Steering 
Committee 
เม่ือวันที่ 
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HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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63ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แบบขอรับพนักงาน
“+++ NCR Plus ”

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท



การโอนย้ายผ่านการสรรหาคัดเลือก

64

“Manual --> System”

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท
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65ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

2. ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร NCR ทุกประเภท 
2.3 เปิดใช้งานจริงระบบ โดยปรับเปลี่ยน

วิธีการจ่ายเงินให้กับบุคลากร NCR ผ่านระบบ
ทั้งหมด

1. เร่ิมใช้งานจริงระบบการจองงบประมาณส าหรับ NCR ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและนักวิจัย
หลังปริญญาเอก (Budget Reservation : BR) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยปัจจุบัน (Q2) 
สามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์มากข้ึน โดยยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการจอง
งบประมาณและการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ NCR กลุ่มผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและนักวิจัยหลงั
ปริญญาเอก 

2. ส่วนของระบบจ่ายสวัสดิการ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่าง HR การเงิน IT และ
ฝ่ายแผน เพ่ือให้สามารถดึงเงินโครงการในแต่ละเดือนมาเก็บส ารองเป็นการจ่ายค่าสวัสดิการ
ตามรอบบิลท่ีบริษัทประกันเรียกเก็บ ซ่ึงยังไม่เรียบร้อยในแนวทางการด าเนินงาน เน่ืองจาก
จะต้องบริหารเงินที่ตัดมาแล้วในแต่ละเดือนว่าจะตอ้งอยู่ cost center ไหน และจะมีการ
เบิกจ่ายอย่างไรต่อไป

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 5 จาก 5 )
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66ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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67ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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. (ไตรมาส 1-2)

− ทดลองใช้ระบบพิจารณาอนมุตักิาร
ลาออกของพนักงาน/พนกังานโครงการ 
(Version ทดสอบระบบ) (ไตรมาส 2-3)

ด าเนินการประชุมผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือจัดท ากระบวนการย่อย (Workflow ย่อย) น าเสนอทีมไอที
แล้วเสร็จ และได้น าเสนอ e-HR Steering Committee เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าโครงการและให้ความเห็นชอบ 2 Workflow ที่เก่ียวข้องกับการลาออก/ส้ินสุด
สัญญาบุคลากร ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ 
1. ระบบอนุมัติการลาออก online และจัดเก็บขอ้มูลสาเหตุการลาออก / เชื่อมโยง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการตรวจสอบทรัพย์สินของ สวทช.ที่อยู่ในความครอบครอง
ของบุคลากรที่ลาออก รวมถึงการพ้นสภาพในกรณีอื่นๆ 

2. ระบบการประเมินผล NCR

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 5 จาก 5 )
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Workflow 

ย่อย

น ำเสนอคณะ
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HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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69ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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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) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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Concept การประเมนิ Performance NCR-ผู้ชว่ยปฏบิัตงิานวิจยั 

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

HRI 3.1 พัฒนากระบวนการท างานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท
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72ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

1. ระบบความเช่ียวชาญ 
1.1 หารือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น BD เพ่ือ

ส ารวจความต้องการ กรณีคนภายนอกเข้ามา
ค้นหาความเชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียม feature ให้
ตรงความต้องการ(ไตรมาส 1)

1.2 เปิดรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน 
สวทช. เพ่ือปรับปรุงระบบ (ไตรมาส 1-2)

1.3 น าเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง (ไตรมาส 1-2)

1.4 หารือกับ IT เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมลู(ไตรมาส 2-3)

1. น าเสนอต่อผู้บริหารในทีป่ระชุม HR top คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 
โดยที่ประชุมรับทราบและขอให้มีการส่ือสารให้บุคลากรภายในและบคุลากรที่เขา้งานใหม่
รับทราบ ให้ทีมพัฒนาระบบอัพเดทฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปัจจุบัน และพัฒนาการค้นหา
โครงการวิจัยให้สามารถค้นหาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับ
โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ

2. ได้ด าเนินการส่ือสารและรับข้อเสนอแนะบางส่วน ได้แก่ ส่ือสาร KM และผู้ประสานงาน 
HR รับทราบทุกศนย์ ส่ือสาร ในวงประชุมผู้บริหาร ศช. และ หารือกับ BD ของแต่ละ
ศูนย์ (ศช. ศน.) เพ่ือรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ว่าเป็น marketing tool ที่ดีตัว
หน่ึงในการประชาสัมพันธ์ สวทช. แต่ควรชัดเจนว่าระบบต้องการให้คนรู้จัก สวทช.หรือ 
นักวิจัยใน สวทช. โดยควรปรับหน้าระบบให ้user friendly และไว้ในหน้าเวบไซด์ของ 
สวทช. ที่คนเข้าถึงได้ง่ายด้วย

3. ด าเนินการจัดท าคลิปวีดิโอส่ือสารระบบความเชี่ยวชาญให้บคุลากรภายใน สวทช. แล้ว
เสร็จสัปดาห์สุดทา้ยของไตรมาส 2 และจะด าเนินการส่ือสารให้บคุลากรทราบในเดือน
เมษายน 2565 พร้อมท้ังเปิดรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเพ่ิมเตมิต่อไป

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 80 (คะแนน 2 จาก 2.5)
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73ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง 

ตัวอย่างหน้าคลิปวิดีโอส่ือสารระบบคน้หาความเชี่ยวชาญ



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

74ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรค

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

ใช้ระยะเวลาในการปรับแกค้ลิปวีดิโอส่ือสารระบบความเชี่ยวชาญฯ เปน็เวลานาน
เนื่องจากมีการปรับแก้หลายรอบ รวมทั้งไม่มีการวางแผนใช้ช่องทางอ่ืนในการ
ส่ือสารท าให้ด าเนินการส่ือสารเพ่ือเปดิรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพ่ือน ามา
ปรับปรุงระบบ ไม่ทันในไตรมาส 2

เร่งด าเนินการส่ือสารคลิปวิดีโอระบบความเชี่ยวชาญฯ รวมทั้งเพ่ิมช่องทางอ่ืนในการส่ือสาร เช่น 
Khunse, Nstda Style และสรุปข้อคิดเหน็จากบุคลากรใหแ้ลว้เสร็จภายใน เดือนเมษายน 2565 เพ่ือ
น าไปเปน็ข้อมูลในการปรับปรุงระบบตอ่ไป



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

75ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการ
เข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัย
รายบุคคล และ สร้าง New Learning 
Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่ม
ต าแหน่ง * (ต่อ)

2. New Learning Platform 
2.1 หารือร่วมกับผู้บริหาร วางแนวทาง

หลักสูตรการพัฒนาตามกลุ่มต าแหนง่
2.2 ศึกษาค้นคว้าหา ออกแบบพัฒนา

หลักสูตร (ไตรมาส 1-2)
2.3 พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ตามกลุ่มต าแหน่ง (ไตรมาส 1-2)
2.4 ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่

ก าหนด(ไตรมาส 2-3)

Upskill & Reskill ทักษะที่จ าเป็นตอ่สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงและจ าเปน็ตอ่การท างาน โดยวิเคราะห์ Functional 
competency ตามกลุ่มต าแหนง่งาน เพ่ือเหมาะสมกับบริบทและลักษณะงานทีเ่ปลี่ยนไป เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
เนื้อหาหลักสูตร และรูปแบบการเรียนรู้ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก สวทช. โดยได้คัดเลือกหัวข้อเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในปนีี ้จ านวน 5 หัวข้อ ได้แก่  
1. Complex problem-solving: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Problem Solving and 

Decision Making) เป้าหมาย คือกลุ่มต าแหน่งงาน 3010, 3020, 6010, 6030, 6040, 6050, 6100, 6110, 
6120, 6020

2. Customer centric: การสร้าง Customer Centric Mindset ในการท างาน เป้าหมาย คือกลุ่มต าแหน่งงาน  
3010, 3020, 4010, 4020, 4030, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 6010, 6030, 6040, 
6050, 6100, 6110, 6120, 6020

3. Project/Team Management: การบริหารจัดการโครงการ เป้าหมาย คือกลุ่มต าแหน่งงาน 3010, 3020, 
4010, 4020, 4030, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 6010, 6030, 6040, 6050, 6100, 
6110, 6120, 6020

4. Social influence:  การส่ือสารอย่างผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม เป้าหมาย คือกลุ่มต าแหน่งงาน  
3010, 3020, 4010, 4020, 4030, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 6010, 6030, 6040, 
6050, 6100, 6110, 6120, 6020

5. Critical Analytical Thinking  and innovation: วิธีคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ 
เป้าหมาย คือกลุ่มต าแหน่งงาน  4010, 4020, 4030

จากนั้นได้ด าเนินการตอ่เนื่อง ดังนี้
- ประสานงานหารือกับสถาบนัพัฒนาบคุลากรแห่งอนาคต (CFA) เพ่ือพิจารณาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 5
หัวข้อ  ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่ทางสถาบันออกแบบและพัฒนา ที่ตรงกับความตอ้งการ
และเหมาะสมกับบุคลากร สวทช.
- ประสานงานหารือกับสถาบนัฝกึอบรมภายนอก ได้แก่ The Blacksmith by PRTR แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
ออนไลนเ์พ่ือออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 5 หัวข้อ โดยหารือรายละเอียดในเนือ้หาหลักสูตรโดยพิจารณาจาก
ทักษะที่จ าเป็นตามกลุ่มต าแหน่งงาน รูปแบบ ระยะเวลาการอบรมออนไลน ์จ านวนผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายต่อคน และ
งบประมาณ ซึ่งขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาเปรียบเทยีบร่วมกับ สถาบันอื่นๆเพ่ิมเติม

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• New Learning Platform ที่สอดคล้องแต่ละ

กลุ่มต าแหน่งแล้วเสร็จตามแผนปี 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 2.5 จาก 2.5)
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76ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NO. Mandatory Course Definition Course Content Target Group

1 Complex problem-solving การน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบุ
ปัญหา ประมวลผลข้อมูล และทางเลือกต่างๆ เพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

การแก้ปญัหาและการตัดสินใจอย่างเปน็ระบบ 
(Problem Solving and Decision Making)
• ปัญหาคืออะไร อะไรคือปัญหา และท าไมปัญหาไม่ถูก
แก้ไข

• พ้ืนฐานความคิดที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจ

• Explore information & Problem Analysis
• Problem Solving Tools 
• การตัดสินใจ 

• 3010, 3020
• 6010, 6030, 6040, 

6050, 6100, 6110, 
6120

• 6020

2 Customer centric ความสามารถในการส่งมอบผลงานหรือด าเนนิงานได้ตาม
ความต้องการและความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ โดย
มุ่งเน้นไปยังเป้าหมายของผู้รับบริการรวมถึง
ความสามารถในการบริหารความสัมพันธก์ับผู้รับบริการ

หลักสูตรการสร้าง Customer Centric Mindset ใน
การท างาน
• หลักการส าคัญสร้างคุณค่าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ (Value Proposition) 

• การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ิมความพึงพอใจ
ของลูกค้า

• กลยุทธ์การสร้างลูกค้าให้เกิดความผูกพันในองค์กร 
(Customer Engagement Strategy) 

• การสร้างกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงัค่านิยมบริการใหก้บ 
ทีมงาน

• 3010, 3020
• 4010, 4020, 4030
• 5010, 5020, 5030, 

5040, 5050, 5060
• 6010, 6030, 6040, 

6050, 6100, 6110, 
6120

• 6020

3 Creativity, originality and 
initiative

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการริเร่ิมส่ิงใหม่ 
แปลกใหม่ไม่ซ ้าใคร และใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์
ของงานได้

หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การพัฒนาผลงาน
• ความส าคัญของความคดิสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม
• ความคิดสร้างสรรค์กับจิตนาการ วิสัยทัศน์ และ 
ความคิดเชิงกลยุทธ์

• เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
• ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
• หลักการคิดเชิงบวก กับความคิดสร้างสรรค์
• การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประโยชนใ์นการท างาน

• 3010, 3020
• 6070, 6080

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง 
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77ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

NO. Mandatory Course Definition Course Content Target Group

4 Project/Team Management การก าหนดทิศทาง แผนงาน โครงสร้าง การบริหาร
จัดการทรัพยากร การควบคุมและการด าเนินงานของ
โครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการ และให้ค าแนะน า
แก่ทีมงาน

Project Management Course : หลักสูตรการ
บริหารจัดการโครงการ
• การริเร่ิมโครงการ (Initiating Process)
• การวางแผนโครงการ (Planning Process )
• การด าเนินการโครงการ (Executing Process)
• การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and 

Controlling Process)
• การยุติโครงการ (Closing Process)

• 3010, 3020
• 4010, 4020, 4030
• 5010, 5020, 5030, 

5040, 5050, 5060
• 6010, 6030, 6040, 

6050, 6100, 6110, 
6120

• 6020

5 social influence ความสามารถที่มผีลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล
อื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมให้เป็นไปในรูปแบบที่สังคมยอมรับจนส่งผลต่อ
การตอบสนอง เกิดเป็นแรงกระตุ้น กลายเป็นการเกิด
ความต้องการที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

หลักสูตรการส่ือสารอย่างผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิง
นวัตกรรม 
• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการ
ส่ือสารและความราบร่ืนทางอารมณ์

• ศิลปะของการส่ือสารแบบสุทรียสนทนาและการให้
ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มนา้ว

• อิทธิพลทางการส่ือสารสองทางเชิงกลยุทธ ์
• การบริหารการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
• การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

• 3010, 3020
• 4010, 4020, 4030
• 5010, 5020, 5030, 

5040, 5050, 5060
• 6010, 6030, 6040, 

6050, 6100, 6110, 
6120

• 6020

7 Business/Social Acumen มีความเข้าใจในมุมมองทางธุรกิจ/สังคม และสามารถ
เชื่อมโยงความตอ้งการทางธุรกิจ กับผลงานวิจัย
ของสวทช. เพ่ือประโยชน์เชิงวิชาการ พาณิชย์ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง 
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NO. Mandatory Course Definition Course Content Target Group

8 Counseling ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดข้ึนของผู้อื่นและให้ค าปรึกษาถึง
แนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา

หลักสูตรการให้ค าปรึกษาในองค์กร
• ความหมายและความส าคัญของการให้ค าปรึกษาใน
องค์การ

• รูปแบบการให้ค าปรึกษา
• แนวคิด และทฤษฎีของการให้ค าปรึกษา
• การท าความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น เพ่ือความเข้าใจใน
ความแตกต่าง

• หลักการและขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา
• ทักษะในการให้ค าปรึกษา
• Case Study และการฝกึปฏิบัติให้ค าปรึกษา

• 4010, 4020, 4030
• 6100

9 Critical Analytical Thinking  
and innovation

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นตรรกะ น าไปสู่การพลิก
แพลงหรือคิดค้นแนวคิดใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
(มีความสามารถในการคดิเชิงวิเคราะห์ความคดิเชิง
นวัตกรรม น าไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรคท์ี่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อน  ย่อยอข้อมูลวิเคราะห์
ตามล าดับขั้นจนได้ข้อสรุป) (Level 1-3)

ความสามารถในการใช้ตรรกะและความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผลในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประเมินทางเลือก การคิด
รอบด้านเพ่ือหาข้อสรุป น าไปสู่การพลิกแพลงหรือคิดค้น
แนวคิดใหม่ หรือสร้างนวัตกรรม  (Level 4-5)

Critical Thinking ทักษะการท างานยุคใหม่ 
• เข้าใจหลักคิดเชิงวิพากษ์และฝกึทักษะการคิด
• พัฒนาระบบความคิดและสมอง การประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน / การท างาน

• 4010, 4020, 4030

10 Reasoning, problem-solving
and ideation

ความสามารถในการค้นหาและสร้างสรรคแ์นวคดิที่
สมเหตุสมผลที่น าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

หลักสูตรวิธีคิดเพ่ือการแก้ไขปญัหาและตัดสินใจแบบ
เปน็ระบบ
• ความส าคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  

• ความหมายของค าว่า “ปัญหา”   
• กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
• เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่าง
• กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA   

• การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
• การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ใน

การตัดสินใจ

• 6030
• 6020

HRI 3.2 พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง 
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI 3.3 พัฒนา Small Services Units 
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม่

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

ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศล. ด าเนินการวางแผนการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM) และด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD) ในรูปแบบ Small Services Units 
(SSU)  ให้กับ ศล. โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ระยะที่ 1 : ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากร ศล. ได้รับการดูแลด้าน HRM โดยผู้ประสานงานด้านบุคคล ศว. และด้าน HROD โดย งาน
พัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD) ศว.
ระยะท่ี 2 : ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 (Transitional period)
ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศล. เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมท้ังออกแบบการให้บริการด้านบุคคลในรูปแบบ 
Small Services Units (SSU) ซ่ึงจะเป็นการให้บริการด้านบุคคลครอบคลุมท้ังในส่วนของ HRM 
และ HRD โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังน้ี
1) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ กระบวนการท างานด้าน HRM และด้าน HROD จาก ศว. พร้อมท้ังเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการ (เบื้องต้น) แก่บุคลากร ศล. 
2) หารือร่วมกับบุคลากร ศล. ทุกระดับ เพ่ือรับทราบความต้องการด้านบุคคลในมิติต่างๆ
3) น าข้อมูลท้ังหมดหารือร่วมกับทีม HR สก. พร้อมท้ังแนวคิดการปรับปรุง (Design/ Redesign 
process) เพ่ือน าไปสู่การออกแบบการให้บริการด้านบุคคลให้กับ ศล.
4) ก าหนดรูปแบบการให้บริการด้านบุคคลท้ังด้าน HRM และ HROD ที่ชัดเจนเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
ศล. พิจารณา
ระยะที่ 3 : ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศล. น าเสนอรูปแบบการให้บริการด้านบุคคลท้ังด้าน HRM และ HROD ต่อ
ผู้บริหาร ศล. เพ่ือให้ตรงตามความคาดหวังและแนวทางการบริหารคนของ ศล. พร้อมท้ังจัดท าสรุป
แผนด าเนินการด้านบุคคลในรูปแบบ Small Services Unit (SSU) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานต่อไป โดยจะมีการทบทวนและน าผลการด าเนินการมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการดูแล
บุคลากรให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป

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 2.5 จาก 2.5)
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แผนการด าเนินงานด้าน HR Management & Development ศล. ในรูปแบบ SSU

03 ตั้งแต่
1 มิ.ย. 65

ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศล . น าเสนอรูปแบบการให้บริการ
ด้านบุคคลท้ังด้าน HRM และ HROD ต่อผู้บริหาร ศล . เพ่ือให้
ตรงตามความคาดหวังและแนวทางการบริหารบุคลากรของ ศล. 
พร้อมท้ังจัดท า สรุปแผนด าเนินการด้านบุคคล HRMD ใน
รูปแบบ Small Services Unit (SSU) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด า เ นินงานต่อไป โดยจะมีการทบทวนและน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการดูแลบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป

HRMD

02
1 ก.พ. 65 

–
31 พ.ค. 65

ออกแบบการให้บริการด้านบุคคลในรูปแบบ Small Services 
Units (SSU) ซึ่งจะเป็นการให้บริการด้านบุคคลครอบคลุม
ท้ังในส่วนของ การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ 
การพัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD)
รับผิดชอบโดย : ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศล.

Transitional period

ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ กระบวนการท างาน
ด้าน HRM จาก ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศว. และ

ด้าน HROD จาก งาน HROD ศว.

หารือร่วมกับบุคลากร ศล. 
(RGD/ RTL/ พนักงานสายวิจัยและสายสนับสนุน)
เพ่ือรับทราบความต้องการด้านบุคคลในมิติต่างๆ

น าข้อมูลท้ังหมดหารือร่วมกับทีม HR สก. พร้อมท้ัง
แนวคิดการปรับปรุง (Design/ Redesign process) 

เพ่ือน าไปสู่การ lean process และ
ออกแบบการให้บริการด้านบุคคลให้กับ ศล. 

ก าหนดรูปแบบการให้บริการด้านบุคคล
ท้ังด้าน HRM และ HROD ท่ีชัดเจน
เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร ศล. พิจารณา

HRM : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบโดย : ผู้ประสานงานด้านบุคคล ศว. 

• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร/ โครงสร้างปฏิบัติการ 
• การบริหารกรอบอัตราก าลัง 
• การโอนย้าย/ เปลี่ยนกลุ่มต าแหน่ง
• การเลื่อนต าแหน่ง/ PPR และการปรับสถานภาพ 
• การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานรายบุคคล (IADP) 
• การประเมิน Functional Competency 
• การบริหาร performance บุคลากร (PIP/ Top-Bottom) 
• การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปี (ขึ้นเงินเดือนประจ าปี)
• การพิจารณาเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษประจ าปี
• การให้ค าปรึกษาบุคลากร 

01
ก่อน

1 ก.พ. 65

HR Management

HROD : การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
รับผิดชอบโดย : HROD ศว.

• การส่ือสารภายในหน่วยงาน (Executive Comm.)
• การพัฒนาความผูกพันของบุคลากร (Engagement)
• การดูแลบุคลากรเริ่มงานใหม่ (Orientation/Onboarding)
• การวางแผนดูแลนักเรียนทุน และ mentoring system 
• การวางแผนการเติบโตตามสาย (Career Development) 
• กลไกดูแลการเติบโตของบุคลากรรูปแบบใหม่ 
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill & Reskill) 
• ให้ค าปรึกษาและด าเนินการในการบริหารระบบคุณภาพ (ISO) 
• การเตรียม HR Report เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

HR Organization Development

80

HRI 3.3 พัฒนา Small Services Units เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม่
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81ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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. XCMA เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติก าหนดนโยบายควบคุมสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน พนักงาน/พนักงานโครงการ ปี 65 สูงกว่า ปี 
64 มีค่าเฉลี่ยขึ้นเงินเดือน 65 ไม่เกิน 2.5% (กรณีหน่วยงานท่ีต ่ากว่า 
2.5% ให้ใช้ค่าเฉลี่ยขึ้นเงินเดือน ปี 65 ที่ค านวณได้) และค่าใช้จ่าย NCR ปี 
65 ไม่เกินปี 64 และลดจ านวนการจ้างจากโครงการแหล่งทุนภายใน โดยมี
การรายงานต่อที่ประชุม HR top คร้ังท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2565 เพ่ือทราบค่าใช้จ่ายบุคลากร (เฉพาะเงินเดือน) ระยะเวลา 5 เดือน 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

2. วิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง สวทช. ทุกต าแหน่งงานถึงความจ าเป็นในการ
รับ โดยเทียบจ านวนบคุลากรในหนว่ยงาน แผนงานปีปัจจุบัน ขอบเขตภาระ
งานน้ันๆ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในงบประมาณท่ี
ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานใหเ้ปน็ workforce ของ สวทช. 
เพ่ิมค่าใช้จ่าย NCR แยกแหล่งทุนภายในและภายนอก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2565

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 2.5 จาก 2.5)
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82ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

บุคลากร สวทช.
(ภาพรวม) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2565)

ประเภท
บคุลากร

(1+2+3+4+5)
กรอบอตัราทัง้หมด

(1)
บคุลากรปัจจบุัน

(2)
อยูร่ะหวา่งสรรหา+อยูร่ะหวา่ง
ท าเรือ่งบรรจเุป็นพนักงาน

(3)
PPR

(4)
ชะลอสรรหา

(5)
อตัราวา่ง+อตัราวา่ง 

(บรหิาร)

พนักงาน 
พนักงาน
โครงการ

3,359 3,082 51+(15) 1 18 168+(24)

NCR+ - 863 - - - -

รวม 3,359 3,945 66 1 18 192

อืน่ๆ - 27 - - - -

2

หมายเหต:ุ มติ กวทช อนุมัติแผนอัตราก าลังของ สวทช. ป ี2565 – 2576 เพ่ิมเติม ดังนี้
1.กรอบ EECi เพ่ิมระหว่างป ี2566-2575 = 1130 อัตรา
2.กรอบ BCG 100 อัตรา ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบแล้วในวันนี้  (8 กุมภาพันธ์ 2565)

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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83ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

อัตราระหว่างสรรหา

6

2000
อัตราระหว่างสรรหาคัดเลอืก

(ณ วันที่ 1 ม.ีค. 2565)

2

13

3000 4000 5000 6000

4

1

25

7
NQI

5
TMC

1EECi

6OMS

3RDIM

1OIA

51 1515 15 15

24 00 0

01 00 1

48 00 1

01 00 3

01 00 0

90 15 10

70 00 0

00 04 1

00 01 0

00 00 6

20 00 1

00 00 1

CTEC,PTEC

▪ JF 2000-5000

สรรหาภายนอก และภายใน
(1) ประกาศภายใน All NSTDA
(2) ประกาศภายนอก NSTDA   

Website

▪ JF 1000/6000 
▪ สรรหาภายใน Internal Job 

Opportunities

การด าเนินงานปจัจุบัน

HRDS 1 0 0 0 1 0

OSS 1 0 0 0 0 1

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารดูแลบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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84ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ประกาศรับสมคัรพนกังาน/พนกังานโครงการ JF6000

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 

ประกาศรับสมคัรพนกังาน/พนกังานโครงการ JF1000
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85ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 

ข้ันตอน internal job opportunity กลุ่ม 6000 ข้ันตอน internal job opportunity กลุ่ม 1000
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86ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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 (ไตรมาส1-4)

2.2 ด าเนินการสรรหาคัดเลือกคนดีและคนเก่ง
ตามคุณสมบัติทีก่ าหนด(ไตรมาส1-4)

2.3 ด าเนินการบรรจุแตง่ตั้งบคุลากรผ่านการ
คัดเลือกจากการสรรหาภายนอกตามระยะเวลาที่
ก าหนด(ไตรมาส1-4)

2.4 สรุปรายงานผลการดเนินงานสรรหา
คัดเลือกต่อผู้บริหารระดับสูง ทุกไตรมาส(ไตรมาส1-
4)

1. เมื่อส้ินไตรมาส 2 สามารถด าเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผ่านการ
คัดเลือกจากภายนอกตาม SLA จ านวน 50 คนและมีการน าเสนอต่อที่
ประชุมฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลทุกเดือน  (โอนย้าย 8 คน นักเรียนทุน 
4 คน รวม 62 คน)

2. มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานสรรหาคัดเลอืกต่อผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือทราบภายในวันที่ 10 ของเดือน

3. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่านการทดลองงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพงาน
และพฤติกรรมการท างาน) โดยคิดเป็นร้อยละ 94 

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 2.5 จาก 2.5)
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87ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

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

บุคลากรทุกประเภท

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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88ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

บุคลากรทุกประเภท
HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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89ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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(ไตรมาส 1-2)

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

2. บุคลากรของ สวทช. ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนา
รายบุคคล (IADP) ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา โดยจัดท าและอนุมัติในระบบ 
IADP online ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อย คิดเป็น 100%

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 2.5 จาก 2.5)
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HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลบคุลากรทุกประเภท 
1.3 ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมลู HR Big 

databased และการดึงข้อมูลมาใช้
1.4 สร้าง HR Report List ในการใช้งานเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจของผู้บริหารและการ
ด าเนินงานตา่งๆ

1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่าง e-HR กับระบบต่างๆ เข้ามาอยู่ใน HR Data 
Warehouse เรียบร้อยแล้ว และสามารถวิเคราะห์ท้ังอัตราก าลัง จ านวน
งบประมาณที่ใช้ การคาดการณ์รายจ่ายบุคลากร รวมทั้งการหมุนข้อมูลผ่าน 
PowerBI ร่วมกันได้

2. ด าเนินการจัดท าข้อมูล PowerBI แล้วในส่วนของรายงานด้านต่างๆ ของ HR 
และเพ่ิมเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายยานพาหนะประจ าเดือนและยอดรวม
เปรียบเทียบระหว่างปี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าข้อมลูรายงาน
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละสังกัด รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่าย NCR ใน
มุมต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารสัญญาและค่าใช้จ่าย NCR ต่อไป

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 2.5 จาก 2.5)
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DATA

Information

Knowledge & Wisdom

แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมาย

รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบส าคัญของบุคลากรทุกประเภทดึงมาไว้ถัง
กลางเพ่ือน าให้เกิด HR Big Databased เพ่ือใช้ในการบริหารบุคลากร
ประเภทต่างๆ ท้ังด้านอัตราก าลัง การบริหารค่าตอบแทน การ
ประเมินผล และสร้าง career path ให้กับบุคลากรทุกประเภท ทั้ง
พนักงาน พนักงานโครงการ และ NCR ประเภทต่างๆได้เปน็อย่างดี

น ามุมมองการวิเคราะห์ด้านต่างๆมาพัฒนาให้เกิดรายงานเชิงกลยุทธ์
เพ่ือใช้ในการบริหารบุคลากรประเภทต่างๆ ท้ังด้านอัตราก าลัง การ
บริหารค่าตอบแทน การประเมินผล และสร้าง career path ให้กับ
บุคลากรทุกประเภทได้ รวมทั้งการสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการ
บริหารคนและองค์กร และการคาดการณ์อนาคตในการบริหารมุม
ต่างๆได้

เปลี่ยนข้อมูลในถังกลางให้กลายเปน็เคร่ืองมือในการหมุนข้อมูลใน
มุมมองต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเกิดมิติการบริหารงานบุคคลในด้าน
ต่างๆ
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HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

94

รวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท

e-HR

NCR+

อื่นๆ

ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลบุคลากรแยกอยูใ่นระบบต่างๆ และไม่สามารถ
น าข้อมูลมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ดีนัก

e-HR

NCR+

อื่นๆ

เป้าหมายปี 2565

เนื่องจากระบบ e-HR มีข้อจ ากัดในการเพ่ิม field ข้อมูล 
การรวมฐานข้อมูลบุคลากรจึงไม่ใชใ่หทุ้กขอ้มูลมาอยู่บน
ระบบเดียวกัน แต่เปน็การให้มีระบบกลางในการดึงข้อมูล
บุคลากรจากทุกระบบ ให้สามารถมา display จ านวนและ
รายละเอียดในมุมต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต้ังแต่
อัตราก าลัง รายงานที่ส าคัญ ผลประเมินความสามารถที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การบริหารบุคลากร สวทช. ต่อไป

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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ดึงข้อมูลย่อยที่ส าคัญจากทุกระบบไว้ถังกลาง

e-HR

NCR+

อื่นๆ

IADP

Competency

MyPerformance

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

ฐานข้อมูลนกัเรียนทุน

ประวัติด้าน PPR

e-Training

ข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญ ฯลฯ

ฐานข้อมูลบุคลากรรวมขนาดใหญ่ (HR Big Databased) ที่จะรวมทุก
ข้อมูลที่ส าคัญไว้ในถังเดียว แม้จะไม่ updateได้อย่าง real-time 
เนื่องจากถูกดึงมาจากแต่ละระบบ แต่ก็สามารถน าข้อมูลที่มอียู่ในถังมา
สร้างเป็น Template ในการดึงข้อมูลที่ใช้เป็นประจ า สร้างรายงาน
เชิงกลยุทธ์ต่างๆ และเป็นจุดดึงขอ้มูลไปยงั NSTDA Dashboard ได้
อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

HR Big Databased
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น าข้อมูลมาเปลี่ยนให้เป็นรายงานเชิงกลยุทธ์

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือบริหารความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากร และสร้าง Portfolio ใน
ความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

สร้าง Template Report ส าหรับใช้งานด้าน HR เช่น ข้อมูลประกอบการเลื่อน
ต าแหน่ง  ข้อมูลประกอบการขึ้นเงินเดือน ฯลฯ

เปน็ฐานข้อมูลด้านบุคลากรให้ NSTDA Dashboard ดึงไปใช้

น าไปต่อยอดเพ่ือสร้างเปน็ Employee Journey ได้

เกิด Candidates Pool ที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรได้

สร้างรายงานค่าใช้จ่ายและ Productivity มุมต่างๆ

สร้างรายงานเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร

HR Big Databased

96

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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97ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ตัวอย่างการเชื่อมข้อมูลมิติต่างๆ เพ่ือรวบรวมไว้ในถังกลาง

ถังกลาง

ผลงานวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลการร่วม
โครงการวิจัยต่างๆ

ข้อมูลการเป็น
คณะกรรมการ

ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการครอบครอง
ครุภัณฑ์ต่างๆ
ใน สวทช.

ประวัติการเคยได้รับ
การเสนอชื่อ PPR

ประวัติการเป็น
วิทยากรและรางวลั
เกียรติยศต่างๆ

ข้อมูลอื่นๆ...

97

My Performance

HRD , Staffing

My Project

PABI

งานพัสดุ

คณะท างาน PPR

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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98ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

98

HR Dashboard ภาพรวม

HRI 3.4 การวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
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99ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

99

HR Dashboard - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ
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100ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

2. ระบบการรายงานข้อมูลบุคลากรส าหรับ
ผู้บริหาร 
2.2 หารือ IT เพ่ือเชื่อมโยงข้อมลูเข้าระบบ 

Power BI
2.3 ด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนด (ไตรมาส2-3)

1. ด าเนินการให้ requirement เกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในรายงาน เพ่ือทีม IT 
น าข้อมูลมาที่ Data Warehouse และสร้างช่องทางให้สามารถดึงข้อมูลมา
ท ารายงานได้ เร่ิมจากข้อมูลท่ีมีในระบบบางส่วน ได้แก่ MyProject ,
NCR+  โดยเป็นการปรับปรุงฐานขอ้มูลของรายงาน

2. จัดท าแบบฟอร์มส าหรับขอ้มูลกรณีที่ไมไ่ด้อยู่ในระบบ (เดิมผู้ให้ขอ้มูลใช้บน 
Excel) โดยสร้างฟอร์มกรอก ชื่อ Data ให้อยู่ใน ShareDrive เพ่ือให้
เจ้าของข้อมูลมากกรอกปรับปรุงได้เอง ได้แก่ ข้อมูล ค่าเดินทาง โดยเป็น
การปรับรูปแบบรายงานและการเก็บฐานขอ้มูล  ค่ารักษาพยาบาล โดยเป็น
การปรับการเก็บฐานข้อมูล

3. ในส่วนของข้อมูลอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบหากเรียบร้อยแล้วจะ
น าเข้า Data warehouse เพ่ือสร้างรายงานต่อไป

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 2.5 จาก 2.5)
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101ผลการด 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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102ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิกลยทุธ์ 

สถานะการปรับปรุงรายงาน

สถานะรายงาน

NCR (เพิ่มเติม) Engagement 
(เพิ่มเติม)

NSTDA 
Performance 

(เพิ่มเติม)

Profile พนักงาน 
(เพิ่มเติม)

ค่าเดินทาง 
(เพิ่มเติมและ
ปรับปรุง)

ค่ารักษาพยาบาล 
(เพิ่มเติมและ
ปรับปรุง)

อัตราก าลัง 
(เพิ่มเติมและ
ปรับปรุง)

NCR 

(ปรับปรุงแล้ว)
Engagement 
(ก าลังพัฒนา)

NSTDA 
Performance 
(ก าลังพัฒนา)

Profile พนักงาน 
(เพิ่มเติม)

ค่าเดินทาง 

(ปรับปรุงแล้ว)
ค่ารักษาพยาบาล 
(ปรับปรุงแล้ว)

อัตราก าลัง 
(เพิ่มเติมและ
ปรับปรุง)
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103ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิกลยทุธ์ 

รายงานท่ีมีการปรับปรุง

NCR ค่าเดินทาง ค่าสวสัดกิาร
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104ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI-4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน **

1. ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
กระบวนการส่งเสริมการรักษาวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทจุริต ตาม
แผนงานที่ก าหนด และติดตามให้มีการตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจเปน็ระยะพร้อมทัง้รายงานให้
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ (ไตรมาส 2-3)

1. ทบทวนข้อมูล เพ่ือจัดท าข้อมูลส่ือสารในการสร้างความตระหนกัและการรับรู้
ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต ผ่านช่องทาง NSTDA Style 

2. ด าเนินการพัฒนากลไกใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือให้
เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต ผ่านการประเมินความเส่ียงการทุจริต โดยหารือ
ร่วมกับฝ่ายพัสดุ เพ่ือด าเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริต ในโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 
และจัดท าเปน็แผนบริหารความเส่ียง สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 พร้อมท้ังด าเนินการจัดส่ง ศปท.สป.อว. และส านักงาน ป.ป.ท. 

3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมการสร้าง
จิตส านึกและส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร Nation First และ 
Accountability โดยบุคลากรใหม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้
ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100

4. ส่ือสารสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และประเด็นส าคัญที่บุคลากรในองค์กรยังมีการรับรู้
น้อยผ่านการประชุมผู้บริหารระดบัสูง ประชุมผู้บริหารของศูนย์แห่งชาติและ
สายงานในช่วงเดือนมีนาคม รวมท้ังส้ิน 13 คร้ัง

5. อบรมผู้บริหารระดับกลางให้มคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจอนุมัติท้ังในมิ
ตาทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

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 2.5 จาก 2.5)
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105ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
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106ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

ส่ือสารสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
และประเด็นส าคัญที่บุคลากรในองค์กรยังมีการรับรู้น้อย



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

107ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ 
น าไปปฏิบัติ และเปน็ตัวอย่าง)

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

2. ด าเนินงานเผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านยิมหลักของ
องค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไป
ปฏิบัติ และเป็นตัวอย่าง) (ไตรมาส 2-4)

ด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับค่านยิมหลักขององค์กร ร่วมกับฝ่ายส่ือสารองค์กร โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จัดกิจกรรม Sharing Session และออกแบบชุดความรู้ NSTDA 
Core Value โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดบักลาง ของ สวทช. 
• วันที่ 2 ก.พ. 65 จัดท า Sharing Session และเผยแพร่  NSTDA Core Value Clip  VDO ชุดความรู้ 

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 94 คน
2) กลุ่มบุคลากรทั่วไป เผยแพร่ ส่ือประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน์ “ค่านิยมหลักสู้วิกฤตการณ์ 
Covid-19” 7 กลุ่มนวัตกรรมจากท้ังหมด 11 กลุ่มนวัตกรรม ผลงานจากทีมวิจัย สวทช.
• วันที่ 9 มี.ค. 65 NSTDA Core Values หรือ ค่านิยมองค์กรที่เปรียบเหมือนกรอบความคิดหลัก ความ

เชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และเป็นบรรทัดฐานทีก่ าหนดรากฐานและพฤติกรรมของบคุลากร 
สวทช. “มองไปข้างหนา้กับ NSTDA Core Values ด้วยวินัย และ Passion” โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธ
วงศ์ หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้ง สวทช. และเป็นผู้อ านวยการส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติคนแรก ที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมอง NSTDA Core Values การสร้าง Passion ในการท างาน 
และความภาคภูมิใจต่อองค์กรของเรา

• วันที่ 16 มี.ค. 65 NSTDA Core Values ตอน “ท้อ….แต่ไมถ่อย เดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อ” โดย 
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอตุสาหกรรม เอ็มเทค ที่มาร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์ และแชร์เรื่องราวดี ๆ PETE เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือ ‘PETE 
(พีท) เปลปกป้อง’ 

• วันที่ 23 มี.ค. 65 NSTDA Core Values ตอน “พัฒนาวัคซีนทางเลือกฝ่าวิกฤติ COVID-19 พร้อมเป็น
ที่พ่ึงด้าน วทน. แก่คนไทย” โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์
และการจัดการ ไบโอเทค “วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดพ่นจมกู 

• วันที่ 30 มี.ค. 65 NSTDA Core Values ตอน “เปลี่ยน Waste to Wealth พร้อมสร้าง Know How 
ไทยท าไทยใช”้ โดย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นาโน
เทค ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาหนา้กากอนามยั “nBreeze N95” 
https://www.youtube.com/watch?v=hV9m99fZB6A

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• จ านวนกลุ่มผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมเรียนรู้ตามค่านิยม

หลักขององค์กรคิดเป็นร้อยละ 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 2.5 จาก 2.5)



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

108ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเปน็ตัวอย่าง)
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109ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเปน็ตัวอย่าง)
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110ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเปน็ตัวอย่าง)
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111ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติ และเปน็ตัวอย่าง)
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112ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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

1. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
New Normal

2. ประสานงานกับวิทยากร/นักวิจัย ที่มีผลงานที่
เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ ประเด็นผลงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์ประเทศในการสร้าง Visibility Area

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม R&D Sharing (ไตร
มาส 2-4)

4. ประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม(ไตร
มาส 2-4)

1. ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) กิจกรรม NSTDA DAY, NSTDA Update เพ่ือส่ือสารนโยบาย ข่าวสาร

ต่างๆขององค์กร ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ Ciscio Webex 
Webinar และ Facebook สวทช. 

2) กิจกรรม R&D Sharing 2022 “เปิด (ประสบการณ์การท างาน) 
“งานวิจัยและนวัตกรรม BCG พลิกฟื้ นเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดย
ผ่าน  2 Platform Online ประกอบด้วย เผยแพร่ภาพและเสียงใหผู้้ชม
ภายนอกเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Facebook สวทช. และ ถ่ายทอดเสียงผ่าน 
Application clubhouse รองรับกลุ่มผู้ฟังใหม่ๆ หรือกลุ่มที่รับ 
content ผ่านการฟัง เพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้ฟัง 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรม NSTDA Update ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 6 คร้ัง เพ่ือ
ส่ือสารประเด็นส าคัญที่มีการเปลีย่นแปลง และมีผลกระทบกับบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้และเขา้ใจบริบทท่ีเปลีย่นแปลงไป เช่น การ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน เกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง เกณฑ์วิชาการต่างๆ ใน
รูปแบบ HR Sharing 

3. การจัดกิจกรรม R&D Sharing 2022 อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก
ผลงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาจัดกิจกรรมฯ 

4. คาดว่าจะด าเนินกิจกรรม R&D Sharing 2022 ในช่วงไตรมาส 3

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 80 (คะแนน 2 จาก 2.5)



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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รูปแบบการ sharing เผยแพรผ่า่น 2 ช่องทางพรอ้มกนั

เผยแพร่ภาพและเสียงให้ผู้ชมภายนอกเข้าถึงได้
ง่ายผ่าน Facebook สวทช. 

ถ่ายทอดเสียงผ่าน Application clubhouse 
รองรับกลุ่มผู้ฟงัใหม่ๆ หรือกลุ่มที่รับ content ผ่าน
การฟงั เพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้ฟงั

รูปแบบการออกอากาศ (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์โควิด-19) เผยแพร่เสียงจากการ Live 
ผ่าน Facebook มายัง 

clubhouse Application

เผยแพร่
ผ่าน 2 ช่องทาง

พร้อมกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

กรณีที่จัดงานภายในส านักงานฯ ได้ วิทยากร
และพิธีกรจะสนทนากันในห้องที่จดัเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับ Live เพ่ือให้การสนทนามีการ
พูดคุยโต้ตอบที่เป็นกันเอง มี interact 
ร่วมกัน

กรณีที่จัดงานภายในส านักงานฯ ไม่ได้ สามารถ
จัดแบบ Webex ได้ โดยสามารถคุม Theme 
โดยการใช้ Background เดียวกันเพ่ือสร้าง
บรรยาการร่วมให้มากที่สุด

เป็นช่องทางเผยแพร่เนื้อหาไปยัง 
บุคคลภายนอก โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
เพ่ิมเติม ผู้สนใจฟงัสามารถกด add 
event เข้าไปที่ Calendar ได้ 

ต่อยอดด้วยการน าวีดีโอที่บันทึกไว้เผยแพร่ต่อไปยังช่องทางอื่นๆ ได้ เช่น NSTDA Podcast และ YouTube

HRI-4.3 จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ ผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เช่น R & D Sharing (ให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วม), NSTDA DAY, NSTDA Update 
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรค

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

• เนื่องจาก วิทยากร/นักวิจัย ที่มีผลงานเกี่ยวข้องกบั หัวข้อ ประเด็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ประเทศ ติดภารกิจเข้าร่วมจัด Session Sharing ในนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจ าป ี
(NAC) ท าให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล หัวข้องานวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรม R&D sharing ไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด

• เร่งรวบรวมข้อมูล หัวข้องานวิจัยที่ตอบโจทย์ BCG Model เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม R&D sharing ให้
แล้วเสร็จตามก าหนด (ไตรมาส 3-4)
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115ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

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)

3. ด าเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร (ไตรมาส 2-4)

1. ด าเนินการส ารวจความผูกพันบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกระบวนการดังนี้
1) น าเสนอที่ประชุม HRTOP วันที่ 3 มีค 65
2) ส่ือสารช่วงเวลาการส ารวจความผูกพันฯ ต่อผู้บริหารระดับกลางผ่านอเีมลเมื่อวันที ่8 ม.ีค. 65
3) ส่ือสารTime line การส ารวจความผูกพันฯ ให้กับศูนย์แห่งชาติและสายงาน ดังนี้  MTEC 

TMC วันพุธที่ 23 ก.พ. 65, NECTEC HRDS วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65, AGRITEC RDI วันศุกร์ที่ 
4 ม.ีค.65, NANOTEC วันอังคารที่ 8 มี.ค. 65, NSTI (NBT/NOC) +NQI+OMS วันพุธที่ 9 
มี.ค. 65, A-MED วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 65, OIA, EECI วันอังคารที่ 15 มี.ค. 65, SED วันศุกร์
ที่ 18 มี.ค. 65, NSD วันพุธที่ 23 มี.ค. 65, OSS วันพฤหัสที่ 24 มี.ค. 65 

4) ส ารวจความผูกพันบุคลากร ทางอีเมลระหว่างวันที ่18-31 มี.ค. 65  ให้บุคลากร จ านวน 
3,021 ราย  (พนักงานและพนกังานโครงการ สวทช. เร่ิมงานก่อน 1 ต.ค. 64) ผลส ารวจ
ความผูกพัน อยู่ท่ี 66% (สูงกว่าปี 2564 2%)

5) น าผลการส ารวจความผูกพันมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือท าแผน ยกระดับความผูกพันและความ
พึงพอใจบุคลากร 

2. ด าเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (ต่อเนื่องจากป ี2564)
1) กิจกรรมปฐมนเิทศบคุลากรใหม ่Orientation (NSTDA Core Values) 

– รุ่นที่ 1/2565   จ านวน 21 คน  ผลประเมินความพึงพอใจ 91.9%
– รุ่นที่ 2/2565  จ านวน 28 คน  ผลประเมินความพึงพอใจ 93.6%
– รุ่นที่ 3/2565  จ านวน 10 คน  ผลประเมินความพึงพอใจ 96.1%

2) กิจกรรมสรา ้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สวทช.  (Two Ways Communication)
– สายงานบริหาร CO, NQI, NBT, NOC, NST  ตอนขาลรับปใีหม ่Com day Together  โดย 

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล  วันที่ 5 ม.ค. 65  เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ webex
Meeting  จ านวนผู้เข้าร่วม 247 คน

– สายงานTMC  กิจกรรมสานสัมพันธ์ ตอน Chinese New Year Online Party 2022  
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตตินนท ์ วันที่ 28 ม.ค. 65  เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ webex
Meeting  จ านวนผู้เข้าร่วม 218 คน

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 2.5 จาก 2.5)
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116ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
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แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจต่อองค์กร **(ต่อ)

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

2. จัดท าแผนงานประจ าปทีี่มาจากการวิเคราะห์ผล
การส ารวจความผูกพันฯ เพ่ือยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจบคุลากร (ไตรมาส 1-
2)

3. ด าเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร (ไตรมาส 2-4)

3) HR. Sharing ส่ือสารประเด็นสาคัญทีม่เีปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบกับุคลากรแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้และเข้าใจในบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป  เช่น  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน, เกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง, เกณฑ์วิชาการต่างๆ, Rotation Policy กลุ่มสนับสนุน 
เป็นต้น  โดยได้เข้าส่ือสารให้กับหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่

– TMEC วันที่ 10 ก.พ. 65   เวลา 09.00-10.30 น. 
– MTEC        วันที่ 15 ก.พ. 65   เวลา 09.00-10.30 น. 
– NANOTEC  วันที่ 23 มี.ค. 65   เวลา 14.00-15.30 น. 
– TMEC วันที่ 24 มี.ค 65    เวลา 09.00-12.00 น. 
– MTEC        วันที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 14.00-15.00 น.
– ฝ่าย DISD   วันที่ 25 มี.ค. 65   เวลา 15.00-17.00 น. 

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 2.5 จาก 2.5)



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

117
ท าแบบส ารวจฯ ไม่ได้ท าแบบส ารวจฯ

NSTDA Overall Engagement Score 
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กิจกรรม NSTDA Core Values ในหลกัสูตรปฐมนิเทศ
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ผลประเมิน

ผลประเมินความพึงพอใจ หลักสูตร

ผลประเมินความพึงพอใจ วิทยากร

90.97 %

ผู้ร่วมประเมินความพึงพอใจ  

94.26 %

86.00 %

รุ่น 3 ครั้งที่ 3/2565 1 มี.ค. 65รุ่น 2 ครั้งที่ 2/2565 4 ม.ค. 65รุ่น 1 ครั้งที่ 1/2564 3 พ.ย. 64

ผลประเมิน

ผลประเมินความพึงพอใจ หลักสูตร

ผลประเมินความพึงพอใจ วิทยากร

93.62 %

ผู้ร่วมประเมินความพึงพอใจ  

97.14 %

78.00 %

ผลประเมิน

ผลประเมินความพึงพอใจ หลักสูตร

ผลประเมินความพึงพอใจ วิทยากร

96.07 %

ผู้ร่วมประเมินความพึงพอใจ  

99.35 %

100 %

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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122ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

247 คน
เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมสรา ้งความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากร สวทช. 

(Two Ways Communication)
สายงานบริหาร CO, NQI, NBT, NOC, NSTI

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

123ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

123

กิจกรรมสรา ้งความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากร สวทช. 
(Two Ways Communication) สายงาน TMC 213 คน

เข้าร่วมกิจกรรม

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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124ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HR Sharing
ส่ือสารประเด็นสาคัญท่ีมีเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบกับุคลากรแต่ละกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้และเข้าใจในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป   

เช่น  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง เกณฑ์วิชาการต่างๆ Rotation Policy กลุ่มสนับสนุน เป็นต้น  โดยได้เข้าส่ือสาร
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

TMEC วันท่ี 10 ก.พ. 65 เวลา 09.00-10.30 น. 
MTEC  วันท่ี 15 ก.พ. 65 เวลา 09.00-10.30 น. 
NANOTEC วันท่ี 23 มี.ค. 65 เวลา 14.00-15.30 น. 
TMEC วันท่ี 24 มี.ค 65 เวลา 09.00-12.00 น. 
MTEC วันท่ี 25 มี.ค. 65 เวลา 14.00-15.00 น.
ฝ่าย DISD   วันท่ี 25 มี.ค. 65 เวลา 15.00-17.00 น. 

HRI-4.4 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
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125ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 65 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลการด าเนินการไตรมาส 2

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้ง
สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
ท างาน

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตจิต กาย และการเงิน 
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานตามแผนที่ก าหนด (ไตรมาส 
2-4)

1. ด าเนินจัดกิจกรรม จ านวน 7 กิจกรรม (แผนก าหนดไว้ 6 กิจกรรม) ในไตรมาสที่ 2
1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานอื่น และ สวทช. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

1) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)

2) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ครบรอบ 131 ปี วันที 31 มกราคม 2565 ซึ่ง
ด าเนินการจัดงานแบบออนไลน์

3) เข้าร่วมวันสถาปนาส านกังานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทพับกครบรอบปทีี่ 50 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
อาคารส านักงาน สวพ. ทบ.

1.2 โครงการ/กิจกรรม ที่มีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมตามแผน
1) เข้าร่วมพิธีลงพระนามและลงนามถวายพระพรวันขึ้นปใีหม ่พ.ศ. 2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ พระบรมมหาราชวัง
2) ประสานงานเพ่ือจัดเตรยีมห้องพักส าหรับบคุลากร สวทช. ที่เดินทางไปปฏิบัตงิาน ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก EECi ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา
3) ประสานงานด้านการศึกษาให้กับบตุรของบคุลากร สวทช. เพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565
1.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินกิจกรรม (เพ่ิมเติม)

1) จ าหน่ายดอกป๊อปปี้  เพ่ือหารายได้เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใน สวทช.
2. การด าเนินงานของกระบวนการดูแลพนกังาน/พนกังานโครงการเตรียมเกษียณอายุ ส่ือสารต่อที่ประชุมด้านการ

บริหารงานบุคคล และสามารถด าเนินการตามแผนดังนี้
1) SMART Money/Health: ประสานงานเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ส าหรับผู้ทีใ่กล้เกษียณอายุและบุคลากร สวทช. ที่

สนใจ  เป็นความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุนส าหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุและบคุลากร สวทช. ที่สนใจ ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 โดยวิทยากร บลจ.กสิกรไทย  และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2565 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9

2) SMART Retirement : ด าเนินการส่ือสาร แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะเกษียณอายุงานในปงีบประมาณ 2565 เพ่ือ
เตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุงาน จ านวน 17 รายครบถ้วนแล้ว

3) SMART KM : ประสานงานและนดัหมายผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบตัิในการเก็บองค์ความรู้ของผู้ทีเ่กษียณอายุงานและผู้
ที่อายุเกินกว่า 60 ปี และถ่ายท าคลิป VDO ในรูปแบบ Webex Meetings จ านวน 8 ราย

ตัวช้ีวัดปลายปี 65
• ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแลว้

เสร็จไม่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่
ก าหนด (รวมถึง พัฒนากระบวนการดูแล
พนักงาน/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 2.5 จาก 2.5)
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126ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

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

126
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127ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

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.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน

127
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128ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2565

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

128

ล าดับ กิจกรรม/Event
ระยะเวลา
ด าเนินการ

สถานที่ ผู้เข้าร่วม

12 เข้าร่วมพิธีลงพระนามและลงนามถวายพระพรวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2565 1 มกราคม 2565 พระบรมมหาราชวัง งานบุคลากรสัมพันธ์และผู้บริหาร

13 ประสานงานเพ่ือจัดเตรียมห้องพักส าหรับบุคลากร สวทช. ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นมา

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EECi จ.ระยอง

งานบุคลากรสัมพันธ์

14 ประสานงานด้านการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากร สวทช. เพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565
ถึง 4 มีนาคม 2565 

ภายใน สวทช. โรงเรียนอนุบาล และ
โรงเรียนประถมศึกษา 

งานบุคลากรสัมพันธ์

15 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 17 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) งานบุคลากรสัมพันธ์และผู้บริหาร

16 เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ครบรอบ 131 ปี 31 มกราคม 2565 จัดงานแบบออนไลน์ งานบุคลากรสัมพันธ์

17 จ าหน่ายดอกป๊อปปี้  เพ่ือหารายได้เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัว
ทหารผ่านศึก

17 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใน สวทช. งานบุคลากรสัมพันธ์

18 เข้าร่วมวันสถาปนาส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกครบรอบปีที่ 50 28 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารส านักงาน สวพ. ทบ. งานบุคลากรสัมพันธ์ และผู้บริหาร
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129ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เข้าร่วมกิจกรรม อว. ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ม.ค. 65 – มี.ค. 65)

9
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130ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ม.ค. 65 – มี.ค. 65)

10
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131ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

เข้าร่วมวันสถาปนาส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกครบรอบปีที่ 50 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารส านักงาน สวพ. ทบ.

กิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ (เดือน ม.ค. 65 – มี.ค. 65)

11



www.nstda.or.th
© NSTDA 2022

132ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ประสานงานเพ่ือจัดเตรียมห้องพักส าหรับบุคลากร สวทช. ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน 
ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi จ.ระยอง 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

18
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133ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ประสานงานด้านการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากร สวทช. เพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

19
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134ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

134

ดร. เมธ ีจนัทวมิล

SMART MONEY

วนัที ่20 พฤษภาคม 2565

วางแผนการเงนิกอ่นเกษยีณ

SMART HEALTH

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

ดแูลสขุภาพกายและใจ

วันที ่27 พฤษภาคม 2565

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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135ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

135

การถา่ยคลปิ VDO จ านวน 8 คน

SMART KM

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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136ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

136

บรรยากาศในการถ่ายท าคลิป VDO

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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137ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Timeline: การถอดบทเรียนองค์ความรู้ของบคุลากร
เกษียณอายุงานของ สวทช.

ก าหนดและวางแผนการ
ด าเนินงานการถอด
บทเรียน/องค์ความรู้

พ.ย. 64

ก าหนดคุณสมบัติ
และคัดเลือก
บุคลากร
เกษียณอายุ

ธ.ค. 64

1. ประสานงานกับทีมงาน 
(STKS,MMP)

2.ประสานงานกับผู้เกษียณ
ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้

ม.ค. 65

ม.ค.-ม.ีค. 65

1. ร่วมจัดท าการถ่ายทอด
องค์ความรู้

2.ถ่ายท าคลิป VDO

เม.ย. 65

1. การจัดท าบทความ/ 
Podcast/คลิป VDO

2.จัดเก็บองค์ความรู้เข้า
ระบบ STKS

น าคลิป VDO ไปใช้ใน
กิจกรรมเกษียณอายุ
งานของ สวทช.

ส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่างๆ
- Mypage
- ระบบ e-leraning

เม.ย.- ก.ย. 65

ก.ย. 65

137

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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138

- ร่วมจัดท าการถ่ายทอด
องค์ความรู้

- การจัดท าบทความ/ 
Podcast/คลิป VDO

- จัดเก็บองค์ความเข้า
ระบบ STKS

HR MMP STKS
- ร่วมจัดท าการถ่ายทอด

องค์ความรู้
- ถ่ายท าคลิป VDO

- คัดเลือกบุคลากร
เกษียณอายุ

- ประสานงานผู้เกษียณใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้

- น าองค์ความรู้จัดท าเปน็ 
e-learning 

- ส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ต่างๆ

1. องค์ความรู้ขององค์กร
2. บทความ/ Podcast/คลิป VDO
3. คลิปในการเรียน e-learning
4. คลิปในการจัดกิจกรรมเกษียณอายุ

1. พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร
ท่ีน่าสนใจ

2. น าองค์ความรู้มาพัฒนาและ
ต่อยอดงานวิจัยได้

Smart KM (Knowledge Management) 

output

ประโยชน์ที่จะได้รับ

138

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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139ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ก าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคลากรเกษียณอายุ

1. อายุครบ 55 ป ีในปงีบประมาณนั้นๆ

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้

3. มีสถานะเปน็พนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช.

4. มีประสบการณ์ในท างานใน สวทช. ต้ังแต่ 10 ปขีึ้นไป

5. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 ของข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหัวข้อในคุณสมบัติเฉพาะมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป

1. มีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าและมีความสามารถในการบรหิารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทมีงานและสามารถด าเนินงานจาก
แนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่น าไปประยุกต์และใช้งานได้

2. มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม เชิงกลยุทธ์ เชิงสร้างสรรค์ และเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม

3. มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและน าไปสู่แหล่งความรู้ และ/หรือ มีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่
ประจักษ์

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและรว่มงานกบับุคคล ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

5. เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม 

คุณสมบัติ
ทั่วไป

คุณสมบัติ
เฉพาะ

139

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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140ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

• ให้ความรู้เรือ่งการเงิน และการ
ลงทุน โดยวิทยากรจากภายนอกแก่
สมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บุคลากร สวทช. ทีอ่ยู่ในวัยใกล้
เกษียณอายุ

• จัดงานเกษียณอายุงาน สวทช. “พิธีประกาศ
กิตติคุณผู้เกษียณอายุงาน สวทช. ประจ าปี 
2565”

• ดูแลผู้เกษียณอายุงาน สวทช. เข้าร่วมงาน 
"พิธีประกาศกติตคิณุผู้เกษียณอายุราชการ
กระทรวง อว. ประจ าปี 2565“ 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร สวทช. ทีอ่ยู่ในวัยใกล้
เกษียณอายุ 

SMART RetirementSMART Health

กิจกรรมส าหรับพนกังาน/พนกังานโครงการ 50+ ปีงบประมาณ 2565

SMART Money SMART KM 
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• ภายในปีงบประมาณ 2565 • ไตรมาส 4/2565 (เดือนกันยายน 2565)• ภายในปีงบประมาณ 2565 • ภายในปีงบประมาณ 2565

• งานบุคลากรสัมพันธ์ และงาน
บริหารผลประโยชน์และประเมินผล

• งานบุคลากรสัมพันธ์• ฝ่ายบริการทรัพยากรบคุคล • ฝ่ายบริการทรัพยากรบคุคล ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายผลิตส่ือ
สมัยใหม่

• การถอดบทเรียนองค์ความรู้ของบคุลากร
เกษียณอายุงานของ สวทช.

• คัดเลือกบคุลากรเกษียณอายุ ประสานงานผู้
เกษียณในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ น าองค์
ความรู้จัดท าในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ คลิป 
VDO/ บทความ/ Podcast/ และบทเรียนใน
e-learning 

• จัดเก็บองคค์วามเข้าระบบ STKS

• ส่ือสารและประชาสัมพันธช์่องทางต่างๆ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

140

HRI-4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน
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141ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ขอบคุณ


