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1ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

วาระที่ 3.2 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ประจ าปี 2564

เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานกลาง
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เหตุผลและความจ าเป็น

หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ 
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หรือ คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล หรือ 

ผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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เป้าหมายหลัก สวทช.

พัฒนา Open Innovation Platform เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ใน
การท างาน ท้ังเชิง Scientific และ Business Acumen

ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New 
Business และ New NormalHRI-1 HRI-2

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ขององค์กร

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีใน
สาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI-4 HRI-5

พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน  (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรHRI-3

• สร้างผลงานด้าน วทน. ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
• เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มีความพร้อม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และท างานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์/สถานการณ์ส าคัญ 
สร้างผลกระทบให้กับประเทศ

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไวว้างใจจาก
พันธมิตร

HR SO3: 
บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยม
หลัก มคีวามผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง

HR
Initiatives

HR Strategic 
Objectives

NSTDA
Strategic 6.4

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐาน NSTI, 
NQI, TSP และ EECi

ส่งเสริมให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ลงทุนใน วทน. 
เพื่อบูรณาการการท างาน
เพื่อตอบโจทย์วิจัยขนาดใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร โดยน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
ดึงดูด Talents และพัฒนา
ฐานความรู้ใหม่ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ปรับกลไกการบริหารจัดการ
การวิจัยให้คล่องตัว ภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพการวิจัย 
และจริยธรรมการวิจัย

1 2 3 4

POWER
TO LEAD
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เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จด้านบุคลากร ปี 2564-2568

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมที่เกดิจาก
ผลงานวิจัย (ล้านบาท)

2. จ านวนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สวทช. 
กับหน่วยงานภายนอก

3. จ านวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่น าไปประยุกต์ใช้ในภาค
การผลิต การบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม
ชุมชน (รายการ)

4. ผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กรและความผูกพันองค์กร

HR SO2: 
บุคลากร สวทช. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
ท างานร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ส าคัญ สร้างผลกระทบให้กับ
ประเทศ

HR SO1: 
บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตร

HR SO3: 
บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 
มีความผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง
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5ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ภาพรวมผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ประจ าปี 2564

111.64%

HRI1
พัฒนา Open Innovation Platform เพื่อให้เกิด
การแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน ท้ังเชิง 
Scientific และ Business Acumen

HRI4
ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้ังเชิงวิชาการ 
Business บริหารจัดการ และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับ Digital Transformation ขององค์กร

HRI5
ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาท่ี สวทช. มีความ
เชี่ยวชาญ 

HRI2
ยกระดับระบบการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
การเกิดขึ้นของ New Business และ New 
Normal

HRI3
พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน  
(NSTDA Connect) ท้ังจากภายในและ
ภายนอกองค์กร

106.76%

112.25%

133.47%

107.93%

101.00%

ภาพรวมผลส าเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ
ปี 2564

weight = 10

weight = 30

weight = 15 

weight = 20

weight = 25
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI1 พัฒนา Open Innovation Platform เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน 
ทั้งเชิง Scientific และ Business Acumen

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

101.00%

• บูรณาการข้อมูล HR ให้แสดงข้อมูลใน NSTDA Monitoring Dashboard รวมทั้ง
ออกแบบและสร้างรายงานเพ่ิมเติมท้ังหมด 13 รายงาน

• น าเสนอรายงานในที่ประชุม HR Top ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 รวมทั้ง
น าข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงรายงานต่อไป

• จัดอบรมแก่ทีมผู้ประสานงานด้านบุคลากรเพ่ือท าความเขา้ใจ และสามารถน ารายงาน
ไปใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารงานด้าน HR ได้

ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยสามารถใช้งานได้จริง ผ่านหน้า MyPerformance และ 
ค้นหาผ่าน i.nstda.com เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิจัยอันจะน าไปสู่
การท างานร่วมกันในอนาคต โดยเป็นการพัฒนาระบบโดยใช้ power BI สามารถค้นหาได้ 3 แบบ คือ 

• ค้นหาความเชี่ยวชาญ (Keywords) ไปหาบุคลากรวิจัย 

• ค้นหาชื่อบุคคลากรวิจัยไปหาความเชี่ยวชาญ (Keywords) 

• ค้นหาจากรหัสโครงการ เพื่อดูผลงาน 3Ps ภายใต้โครงการ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และ 
%Contribution

บูรณาการข้อมูลบุคลากรน ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัย
(NSTDA research personnel expertise dashboard)
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7ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI2 ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

107.93%

• แผนอัตราก าลังได้รับอนุมัติในไตรมาส 1 และส่งมอบรายงานอัตราก าลังปี 
2564 ให้กับผู้ประสานงาน HR เพื่อใช้ในการส่ือสาร

• น าเสนอรายงานสถานะกรอบอัตราของบุคลากรแต่ละประเภท เพื่อควบคุม 
และรักษาสัดส่วนบุคลากรทุกประเภทให้เป็นไปตามก าหนด 

• วิเคราะห์อัตราก าลังทุกต าแหน่งงาน โดยเทียบจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนงานปีปัจจุบัน ขอบเขตภาระงานให้เหมาะสมและมีประสิทฺธิภาพ

• กลุ่มงานสนับสนุน (6000) ให้รับบุคลากรผ่านกระบวนการสรรหาภายใน

การบริหารอัตราก าลัง

• คู่มือ “หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนจากการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนา 
และเกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพผลงานเด่น” ประกาศใช้ในระบบ
คุณภาพ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564

• ส่ือคลิป VDO รูปแบบ e-Learning เรื่อง การจัด Career Track และ การ
นับ IC Score เรื่องรายได้ 

• ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยและพัฒนา 3 เกณฑ์ 1) บทความตีพิมพ์
ในวารสารในประเทศ 2) ธุรกิจที่เกิดจากผลงาน และ 3) เกณฑ์คุณภาพ
ผลงานเด่นในการเลื่อนต าแหน่งเป็น PG18, PG19, PG 21

เกณฑ์การประเมินผลงานบุคลากรวิจัย
ระบบสารสนเทศ HRIT

ประชุมคณะกรรมการฯ re-design HR Process จ านวน 4 ครั้ง น าไป
จัดท าแผนป ี2565 การ re-design HR Process ใน KS6-2 การยกระดับ
ระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงและยกระดับกระบวนการ
ดูแลบุคลากรให้ครบทุกประเภท รองรับการท างานตามวิถีใหม่ (New 
Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) ครอบคลุม
ต้ังแต่กระบวนการรับคนเข้าองค์กร การดูแลชีวิตการท างาน ความก้าวหน้า 
และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร จนออกจากองค์กร

Learning Platform รูปแบบการพัฒนาบคุลากรที่เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม ผอ. ฝ่าย, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และ RDL น า Online Platform: PacD ในหลักสูตร Micro Learning
2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา รูปแบบการพฒันา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / Group Workshop / Application (ConicleX) / Sharing
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ รูปแบบการพฒันา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / Workshop
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8ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กรHRI3

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

133.47%
การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

• ก าหนด Research Areas ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน 
และคัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก (ทุนใหม่) 
ท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. จ านวน 171 คน  จากจ านวนทุน
ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก 175 คน 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แต่งตั้ง นักวิจัย สวทช. ที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงระหว่าง สวทช.กับ มหาวิทยาลัย  ให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 21 คน

ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลงัปริญญาเอก

• พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลังปริญญาเอกโดยร่วมมือ
กับศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานเฉพาะทาง โดยสนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) จ านวน 28 คน และ 
Industrial Postdoc 21 คน รวม 49 คน 

1) NSTDA Postdoc จ านวน 28 คน

2) Industrial Postdoc จ านวน 21 คน 

จัด R&D Sharing 2021 ภายใต้หัวข้อ นักวิจัยไทย...สู้ภัยโควิด-
19 เป็นจ านวน ทั้งสิ้น 9 ครั้ง 9 หัวข้อ โดยจัดเป็นรูปแบบรายการ
ทอล์กโชว์ สนทนาพูดคุย แชร์เรื่องราว ความรู้ ความคิด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ผ่าน 3 Platform Online 
หลัก ได้แก่ 1) Facebook Live NSTDA-สวทช., 2) Club House 
ห้อง Sci Scene และ 3) NSTDA Podcast: Soundcloud, pod 
bean, apple Podcast, google podcast, Spotify  ทุกวันพุธ เวลา 
10.15-11.30 น.
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9ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
Digital Transformation ขององค์กรHRI4

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

112.25%

1. หลักสูตร Real World Exploring Learning 4 Functions ได้แก่
ITAP, AGRITEC, RDI, HRD ด าเนินการส าหรับบุคลากรวิจัยใหม่ 
ทุกวันท่ี 1 และ 16 ของเดือน

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ โดยมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ผ่าน Online Platform

1. เสนอแนวทาง Succession Planning System ต่อที่ประชุม HR top 
ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 8 เม.ย. 64 และคณะอนุกรรมการบรหิารงาน
บุคคล สวทช. ครั้งท่ี 2/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 64 

2. ข้อมูล Potential Successors ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารศูนย/์
สายงาน สรุปจ านวน Successor ผู้บริหารระดบัสูง 74 คน (กลุ่มวิจัย
วิชาการ 32 คน / สนับสนนุการวิจัย 25 คน / บริหารและกลยุทธ์ 17 
คน) และ Successor ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง จ านวน 39 คน 

3. เริ่มพัฒนา Potential Successor ผู้บริหารระดบัสูง โดย Kick off 
NSTDA CTOs & Executive Talk

4. พัฒนาผู้บริหารระดบักลางผ่านหลักสูตร IMDP จ านวน 39 คน

การพัฒนาบุคลากรวิจัย Succession Planning System เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี

1. Kickoff ส่ือสารกับเป้าหมาย 30 คน เพื่อแจ้งรายละเอียดหลักสูตรการ
พัฒนา วันที่ 14 มิ.ย. 2564 

2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้พืน้ฐานส าคัญของการพฒันานวตักรรม/ไอเดีย 
เรียนรู้ทุกมิติของการเปน็เจ้าของธรุกิจ Startup ระหว่าง 15 มิ.ย. ถึง 15 
ก.ค. 2564 ผ่าน Online Platform ในรูปแบบ e-Learning  Business & 
Marketing Online Learning

3. จากการประเมินศักยภาพของแต่ละผลงาน โดยพจิารณาจากความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อม Spin-off เพื่อส่งต่อให้ ศจ. ด าเนินการ
บ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยีสู่การผลักดนัเปน็ Startup มีทั้งหมด 7 ผลงาน

4. ปีงบประมาณ 2564 บุคลากรก้าวสู่การเปน็ Start-up จ านวน 5 คน 
แบ่งเป็น บ.เบรนนฟิติ จก. 1 คน และ บ.บิ๊กโก อนาไลติกส์ จก. 3 คน และ 
บ.ไบโอ เจนเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 1 คน 
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10ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

106.76%

• 5 July 2021 Next >>> Kick off NSTDA CTOs & Executive 
Talk

• จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเป็น Key Opinion 
Leader แก่ผู้อ านวยการหน่วยเฉพาะทาง หน่วยงานบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน (NQI, NSTI, Focus Center) และผู้อ านวยการ
หน่วยวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 39 คน 

• จัดท าร่างแผนการสื่อสาร ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ช่องทางการ
สื่อสาร และประเมินประสิทธิผลเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
รวม 12 หน่วยงาน และ 21 หน่วยวิจัย 

• ส ารวจความผูกพันบุคลากร วันท่ี 5-23 เมษายน 2564 ผ่านระบบ 
Lime Survey

• บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบส ารวจ คิดเป็น 85%
• ผลคะแนนความผูกพันบุคลากร อยู่ท่ี 64% (สูงกว่าปี 2563 7%) ถือ

ว่าเป็นองค์กรท่ีมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง
• ด าเนินการตามแผนพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 2564 ใน 3 

หัวข้อ Senior Leadership, Talent & Staffing, Career & 
Development

• เข้าร่วมกิจกรรม S&T Job fair และสื่อสาร Communicate 
NSTDA goal and EVP to NSTDA People โดยผู้บริหาร 

• ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ในยุด Digital 
Information ด้วยรูปแบบ Virtual Job Fair 2021 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

• ได้จ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (Candidate Pool) ของ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีจ านวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.79 จากปี 2563

การสร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยี NSTDA Overall Engagement Score
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11ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่ว
โลก ส่งผลให้การด าเนินงานในบางโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในช่วงกลาง
ปีงบประมาณ เช่น การจัดกิจกรรม R&D Sharing 2021, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจิต กาย 
ทรัพย,์ สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดในรูปแบบ Town Hall เป็นต้น

สวทช. มีการทบทวนแผนและรูปแบบการท างาน การก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการท างานในช่วงวิกฤตดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. ปรับรูปแบบการจดักิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online ตามสถานการณ์

ที่เหมาะสม เช่น Facebook และ clubhouse เป็นต้น
2. ปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Home โดยบุคลากรจะต้อง

จัดท า work report เพ่ือรายงานผลการท างานกับผู้บังคับบัญชาตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 

3. บุคลากรต้องด าเนินการรายงาน self declare ผ่านระบบ COVID-19 Self-
screening Declaration ของส านักงาน เพ่ือการตรวจสอบและติดตามความ
เสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงติดตามการฉีดวัคซีนของ
บุคลากรด้วย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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รายละเอียด
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 2564 

ไตรมาส 4/2564

ข้อมูลรายงาน ณ 30 กันยายน 2564
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2ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-1.1 บูรณาการข้อมูลบุคลากร 
เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(HR Dashboard for 
executives)*

จัด Road show วิธีการเรียกดูรายงานต่างๆ 
(Power BI) รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
รายงานดังกล่าวเพื่อประกอบการบรหิารงาน
ด้าน HR ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
พร้อมทั้งรับ Feedback เพ่ือปรับปรุง

1. รายงาน Hr Dashboard สามารถใช้งานได้จริงและน าเสนอต่อ 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

• ผู้บริหาร โดยน าเสนอในที่ประชุม HR Top ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 6 พ.ค.2564 

• ผู้ประสานงานด้านบุคคล เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยน าเสนอวิธีใช้งานแต่ละรายงาน
ซึ่งผู้ประสานงาน HR สามารถใช้งานได้จริงทุกคน

2. รับ Feedback จาก 2 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมระหว่างการใช้งาน 
รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปหารือกับทีมงานในการหาแนวทางการปรบัปรงุรายงาน 

3. ด าเนินการปรับปรงุในส่วนของฐานขอ้มูล ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และสวัสดิการโดยปรบัให้มี
แบบฟอร์มในการส่งข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการปรบัปรงุขอ้มูลแต่ละเดือนต่อไป

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ระบบการรายงานข้อมูลบุคลากร
ส าหรับผู้บริหาร (HR Dashboard for 
executives) แล้วเสร็จและสามารถใช้
งานได้จริง 

• ผู้ประสานงานต้องเข้าใจข้อมูล 

ผลส าเร็จร้อยละ 100

พัฒนา Open Innovation Platform เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน ทั้งเชิง Scientific และ 
Business Acumen

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI1
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หัวข้อแนะน ารายงาน

เนื้อหาน าเสนอ

ก าหนดกลุ่มผู้ใช้แนะน ารายงาน ผู้ประสานงานบุคคล

HRI-1.1 ตัวอย่างสไลด์การแนะน า HR Dashboard ส าหรับ ผู้ประสานงาน HR
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4ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-1.2 ระบบแบ่งปันข้อมูล
ความเช่ียวชาญบุคลากรทั้งทาง
วิชาการและ การบริหารจัดการ 
ข้อมูลผลงานวิจัยพ้ืนฐานที่
เผยแพร่ได้ (รวมทั้งฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประเมินผล
งานวิชาการข้ามหน่วยงาน)

1. หารือกับ IT เพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

2. ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามที่ต้องการ

3. ก าหนดรูปแบบการสือ่สาร เพ่ือ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

1. ระบบค้นหาความเช่ียวชาญบุคลากรวิจัย (NSTDA research personnel expertise dashboard) สามารถ
ใช้งานได้จริง ผ่านหน้า MyPerformance และ ค้นหาผ่าน i.nstda.com เป็นการพัฒนาระบบโดยใช้ power 
BI สามารถค้นหาได้ 2 แบบ คือ

1) ค้นหาความเชี่ยวชาญ (Keywords) ไปหาบุคคล 
2) ค้นหาชื่อบุคคลไปหาความเช่ียวชาญ (Keywords) 

นอกจากการค้นหาความเชี่ยวชาญแล้ว ยังสามารถค้นหาผลงานภายใต้โครงการ รวมถึงรายชื่อผู้มีส่วนร่วม 
และ %Contribution ของแต่ละคนได้ โดยค้นหาจากรหัสโครงการ (เกินเป้า)

2. วางแผนการสื่อสารกับทีม EED แจ้งพนักงานทราบในเดือน ต.ค.64 โดยจะแจ้งผ่าน NSTDA Style /
อีเมลแจ้งพนักงาน และจะสื่อสารให้ผู้บรหิารทราบในทีป่ระชุม HR Top วันที่ 12 ตุลาคม 2564ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ระบบแบ่งปัน ข้อมูลความ
เช่ียวชาญบุคลากรทั้งทาง
วิชาการและการบริหารจดัการ
แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้
จริงภายในไตรมาส 4 

พัฒนา Open Innovation Platform เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในการท างาน ทั้งเชิง Scientific และ 
Business AcumenHRI1

ผลส าเร็จร้อยละ 102.00



จัดท าระบบที่สามารถแบ่งปันขอ้มูลความเชี่ยวชาญบุคลากรทั้งทางวิชาการและการบรหิารจัดการ ข้อมูล
ผลงานวิจัยพื้นฐานที่เผยแพร่ได้ (รวมทั้งฐานขอ้มูลผู้เช่ียวชาญเพื่อการประเมินผลงานวิชาการข้ามหน่วยงาน)

ระบบการค้นหาความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัย

หลักการ

การออกแบบฐานข้อมูลในระบบ Myperformance เพื่อให้ได้ความเชี่ยวชาญ

taxonomy

ผลงาน 3P 

Publication Prototype IP

IC 
Score

Contribution
(สัดส่วนการมีส่วนร่วม)

Frequency
(ความถี่ของผลงานที่ท า)

keyword

ความเชี่ยวชาญ 
(Excellence)

ค้นหาความเชี่ยวชาญไปหา
รายชื่อบุคคล

1

2 ค้นหารายชื่อบุคคลไปหา
ความเชี่ยวชาญ

ระบบ
สามารถ

ค้นหา

เนื่องจาก ศอ. โดยคุณภูเบศร์ ได้พัฒนาระบบการค้นหาขอ้มูลวิจัยให้ ผู้บริหาร ศอ. และ RGDs เพื่อให้เห็นถึง Technology 
Portfolio ของ ศอ. ที่สามารถน าไปบริหารจัดการได้ต่อไป  จึงน าระบบที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ใช้งานได้กับบุคลากร สวทช.



ระบบการค้นหาความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัย

I nstda

ความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัย 
(NSTDA research 
personnel expertise 

dashboard)

MyPerformance
เข้าหน้า Myperformance และคลิก tabเข้าหน้า I NSTDA ในช่องค้นหาพิมพ์ keyword 

เช่น เชี่ยวชาญ, เทคโนโลยี, expert, expertise ความเชี่ยวชาญ
บุคลากรวิจัย 



เมื่อเข้าสู่
ระบบ
จะเจอ
หน้าจอนี้

HRI-1.2 ด าเนินการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลตามที่ต้องการ



เมื่อเข้ามาที่ระบบค้นหา
คลิก tap ที่ต้องการค้นหา

1
ค าค้นหา 

(keyword)

Free text

กราฟนี

HRI-1.2 ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามที่ต้องการ



เมื่อเข้ามาที่ระบบค้นหา
คลิก tap ที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-สกุล2

อนันต์ จงแก้ววัฒนา

HRI-1.2 ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามที่ต้องการ
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10ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.1 ทบทวนและบริหาร
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง*

สรุปผลสัดส่วนบุคลากรตามกลุ่ม
ต าแหน่งงานและใช้เป็นข้อมูลส าคัญใน
การทบทวนแผนอัตราก าลังคน และ
ก าหนดทรัพยากรในการบรหิารจดัการ
ในปีถัดไปอย่างเหมาะสม

1. แผนอัตราก าลังได้รับอนุมัติในไตรมาส 1 และส่งมอบรายงานอัตราก าลังปี 2564 สรุปและแจ้งให้กับผู้
ประสานงาน HR ทราบเพื่อใช้ในการสื่อสาร บริหารและใช้อัตราก าลังในการรบับคุลากรของแต่ละศูนย์
แห่งชาติ

2. มีการน าเสนอรายงานสถานะกรอบอตัราของแต่ละศูนย์แห่งชาติเพ่ือควบคุม และรักษาสัดส่วนบุคลากรให้
เป็นไปตามก าหนดทั้งพนักงาน พนักงานโครงการ และบุคลากรกลุ่ม NCR Plus

3. ผู้ประสานงาน HR น าข้อมูลไปทบทวนสดัสว่นบคุลากรให้สอดคล้องกับภารกิจส าคัญ ร่วมกับแต่ละศูนย์
แห่งชาติให้เป็นไปตามสัดส่วนบุคลากรตามทิศทางที่องค์กรก าหนดอย่างเหมาะสม

4. วิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง สวทช. ทุกต าแหน่งงานถึงความจ าเป็นในการรับ โดยเทียบจ านวนบุคลากรใน
หน่วยงาน แผนงานปีปัจจุบัน ขอบเขตภาระงานนัน้ๆ ให้เหมาะสม และมีประสิทฺธิภาพ

5. ทบทวนอนุมัติอัตราก าลังระหว่างปี โดยพิจารณาความจ าเป็นและระยะเวลาการจา้งให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของโครงการ/ผลลพัธ์ท่ีสง่มอบ (อัตราจ้างตามระยะเวลาโครงการ) รวมถึงตรวจสอบแบบ
ขอรับพนกังานให้ถูกประเภทการจา้งงานตามวัตถุประสงค์องค์กร

6. ทบทวน และวิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง สวทช. กลุ่มงานสนับสนุน (6000) ไม่ให้เกินสัดส่วนที่องค์กร
ก าหนดด้วยการรับบุคลากรผ่านกระบวนการสรรหาภายในเท่านั้น ยกเว้นบางต าแหน่งงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมฯ ผู้บริหารระดับสูง

7. การบริหารอตัราก าลัง สวทช. ด้วยการรับสมัครบุคลากรภายใน ทั้งจากพนักงาน/พนักงานโครงการ และ 
NCR Plus เพ่ือบรรจุเป็นพนกังาน ทุกกลุ่มต าแหน่ง

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง 
สวทช. ภายในไตรมาส 1/2564

• ผลส าเร็จการก าหนดเป้าหมายของ
สัดส่วนบุคลากรสายสนบัสนนุ : วิจัย 
: สนับสนุนวิจยัให้สอดคลอ้งกับ
ภารกิจส าคัญและประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการอตัราอย่างเหมาะสม 

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 100



ประเภท
บุคลากร

(1+2+3+4+5)
กรอบอัตราทั้งหมด

(1)
บุคลากรปัจจุบัน

(2)
อยู่ระหว่างสรรหา+อยู่ระหวา่ง
ท าเรื่องบรรจุเป็นพนักงาน

(3)
PPR

(4)
ชะลอสรรหา

(5)
อัตราว่าง+อัตราว่าง 

(บริหาร)

พนักงาน 
พนักงาน
โครงการ

3,360 3,109 63+(17) 2 18 136+(15)

NCR+ - 1,003 - - - -

รวม 3,360 4,112 80 2 18 151

อื่นๆ - 23 - - - -

2

บุคลากร สวทช.(ภาพรวม) (ขอ้มลู ณ วันที ่1 ก.ย. 2564)



อัตราระหว่างสรรหา

8

2000

อัตราระหว่างสรรหาคัดเลือก (ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564)

5

13

3000 4000 5000 6000

9

4

24

4NQI

8TMC

1EECi

6OMS

4RDIM

1NSTI

63 1322 110 17

33 00 2

02 10 2

29 00 2

15 00 3

12 01 0

61 09 8

40 00 0

00 08 0

00 01 0

00 00 6

20 00 2

01 00 0

CTEC

NOC

▪ JF 2000-5000
สรรหาภายนอก และภายใน

(1) ประกาศภายใน All NSTDA
(2) ประกาศภายนอก NSTDA   

Website
▪ JF 6000 สรรหาภายใน

Internal Job 
Opportunities (ยกเว้นบาง
ต าแหน่งท่ีสรรหาภายนอก 
ตามมติฯ เห็นชอบ)

การด าเนินงาน
ปจัจุบัน

6



สังกัด ต าแหน่ง จ านวน
กลุ่ม

ต าแหน่ง
สถานะอัตรา ผู้สมัคร

วันที่ประกาศ
รับสรรหาภายใน

สถานะ
ประเภท

การสรรหาฯ

ศช.
นักพัฒนาองค์กร 1 6080

ทดแทน เกศพร สุคตะ 
(โอนย้ายไป สก)

5
(คุณสมบัติไม่ตรง)

11-25 พ.ค 64
30 มิ.ย-16 ส.ค 64 
19 ส.ค.-31 ส.ค.64

ขยายเวลา
ประกาศรับสมัครฯ

สรรหาภายใน

นักวิเคราะห์ 1 6120
ทดแทน นายวิชัย ไม้คู่ถาวร 
(เกษียณอายุ 1 ต.ค.61)

2
30 มิ.ย-12 ก.ค 64
19 ส.ค.-31 ส.ค.64

เสนอต้นสังกัด
พิจารณา

สรรหาภายใน

ศว
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 6112

ทดแทน วลี สุขรัตนวงศ์ 
(ภาระงานมาก,เตรียมคนก่อนเกษยีณ)

0
1-15 ม.ิย 64

30 มิ.ย-12 ก.ค 64
เสนอ HR TOP 
สรรหาภายนอก

สรรหาภายนอก
(มติ 5.8.2564)

นักวิเคราะห์ 1 6021 อัตราใหม่ 0 19 ส.ค.-31 ส.ค.64
ขยายเวลา

ประกาศรับสมัครฯ
สรรหาภายใน

ศน.
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 6040 ทดแทน ภทัทิยา ชูชาติ (ลาออก) 2

1-15 ม.ิย 64
30 มิ.ย-12 ก.ค 64

ขยายเวลา
ประกาศรับสมัครฯ

สรรหาภายใน

นักวิเคราะห์ 1 6120 ทดแทน ประอรรัตน์ ค าสวัสดิ์ (ลาออก)
1

(ผู้สมัครน้อย)

11-25 พ.ค 64
30 มิ.ย-16 ส.ค 64
19 ส.ค.-31 ส.ค.64

ขยายเวลา
ประกาศรับสมัครฯ

สรรหาภายใน

เลขานุการผู้บริหาร 1 6010
ทดแทน สุปรียา ตีระพิมลจันทร์ 
(โอนย้ายไป ศล.)

4
1-15 ม.ิย 64 ขยายเวลา

ประกาศรับสมัครฯ
สรรหาภายใน

ศอ.
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 6112

ทดแทน สุนัจจีย์ นงนุช 
(โอนย้ายไป สก.)

1
(สัมภาษณ์ไม่ผ่าน)

1-15 ม.ิย 64
30 มิ.ย-12 ก.ค 64

เสนอ HR TOP 
สรรหาภายนอก

สรรหาภายนอก
(มติ 5.8.2564)

นักวิเคราะห์ 1 6120 ทดแทน โชติกา จานิกร (ลาออก) 3 19 ส.ค.-31 ส.ค.64
นัดสัมภาษณ์วันที ่23

กย 64
สรรหาภายใน

สก.

นักกฎหมาย 5
6101 (2)
6102(1)

ทดแทน กุลภัทร ขจิตตานนท์, สิริกร จริ
โมภาส, ปิยภัทร์ จิตรากุล, ปภาวี 
หิรัญวัฒน์ศิริ, ณัชญดา ช่ืนปรีชา 
(ลาออก)

18 แบบค าขอใหม่ 1 อัตรา
รอสรุปผล

สัมภาษณ์(3,6 ส.ค.)
สรรหาภายนอก

นักวิเคราะห์ 2 6120
ทดแทน 
สุรีย์พร ทองแก้ว (โอนย้าย สก), 
ทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย (โอนย้าย ศว)

4
1-15 ม.ิย 64

19 ส.ค.-31 ส.ค.64
ขยายเวลา

ประกาศรับสมัครฯ
สรรหาภายใน

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 6040 ทดแทน ธนธัช งามสินโกมล (ลาออก) - 19 ส.ค.-31 ส.ค.64
ขยายเวลา

ประกาศรับสมัครฯ
สรรหาภายใน

สถานะอัตราระหวา่งสรรหาคดัเลือก กลุ่มต าแหน่งสนับสนุน (6000) จ านวน 17 อัตรา

7
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HRI-2.1 การรับสมัครงาน Internal Job Opportunity
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15ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.2 ทบทวนโครงสร้าง
ต าแหน่งและโครงสร้าง
ค่าตอบแทน เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานที่มี
การเปลี่ยนแปลง

1. โครงสร้างต าแหน่ง
1.1 หน่วยงานประเมินค่างานตาม
โครงสร้างต าแหน่ง และน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงสรา้งฯ
1.2 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่ออนมุัติ 

2. โครงสร้างค่าตอบแทน
2.1 การทบทวนรายการสวัสดกิาร
อิสระที่เหมาะสมกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 เพ่ือเป็น 
input ของ สวทช. ในการพิจารณาจัด
สวัสดิการต่อไป 

โครงสร้างต าแหน่ง 

1. จัดการประชุมคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและประเมินค่างาน จ านวน 12 ครั้ง ได้แก่

2. พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งต่างๆ พร้อมประเมินค่างานแล้วเสร็จตามแผน ดังนี้

• กลุ่มต าแหน่งให้บริการ IT ระดับ JG15 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่มต าแหน่งนิติกรรมและสัญญาท่ัวไปฯ ระดับ JG16 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่มต าแหน่งสอบสวนและคดี ระดับ JG16 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่มต าแหน่งกลยุทธ์ ระดับ JG17 18 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่มต าแหน่งบริหาร ระดับ JG19 20 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่มต าแหน่งกลยุทธ์ธุรกิจ ระดับ JG17 18 พิจารณาแล้วเสร็จ โดยให้รวมกับกลุ่มกลยุทธ์

• กลุ่มต าแหน่งสนับสนุนวิจัยเทคนิค ระดับ JG19 พิจารณาแล้วเสร็จ

• กลุ่ม Product and Service Development Management (PSDM) พิจารณาแล้วเสร็จ
3. น าเสนอการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งต่อท่ีประชุม HR Top คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในการเพิ่มกลุ่มต าแหน่งให้บริการ IT กลุ่มต าแหน่งนิติกรรมและสัญญาฯ กลุ่มต าแหน่งสอบสวนและคดี กลุ่ม
ต าแหน่งดูแลข้อมูลและบริหารองค์ความรู้ ซึ่งท่ีประชุมมีมตืให้ HR กลับไปทบทวนถึงความจ าเป็นในการปรับเพิ่มโครงสร้าง
ต าแหน่งที่เสนอ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อไปเนื่องจากยังไม่มีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอท่ีจะปรับเพิ่มโครงสร้างต าแหน่ง 

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• มีโครงสร้างต าแหน่งและ
โครงสร้างค่าตอบแทนที่มี
ความเหมาะสม และสามารถ
แข่งขันกับองค์กรชั้นน าอืน่ๆ 
ได้

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

• ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
• ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564
• ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2564
• ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2564
• ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2564
• ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2564

• ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
• ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564
• ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2564
• ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2564
• ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2564
• ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ผลส าเร็จร้อยละ 100

HRI2
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พัฒนาและวิศวกรรม
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สนับสนุนสร้าง
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และวิศวกรรมด้วย
ความเชี่ยวชาญเชิง

เทคนิค

Individual Contributor/Professional Career

JG 13

JG 14

JG 15

สร้างผลงานวิจัย 
นโยบาย
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JG 18

มีคะแนนประเมินผลงาน

Proposed Career Growth in NSTDA
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JF 3010

สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาด้วย
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

เพิ่ม JG 17,18 ในกลุ่ม
•PSDM

JG 17

JG 13

JG 14

JG 15

JG 16

JG 18

เพิ่ม JG 19 เฉพาะที่
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานประเภท 
NSTI, NQI, Focus 
Center, Pilot plant

JF3000/4000/5000
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JG 16
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JG 20

Management มีโครงสร้างองค์กรรองรับ

JG 22

JG 24

JG 19

JG 20

เพิ่มระดับJG19 และ JG20 
ในกลุ่มต าแหน่งงานบริหาร 
ดังน้ี
•JG19 ส าหรับผู้บริหารใน
หน่วยงานประเภท NSTI, 
NQI, Focus center, 
Pilot scale โดยค านึงถึง
ภารกิจ (และศักยภาพผู้
ท างาน) ที่มีความ
สอดคล้องในการก าหนดค่า
มาตรฐานของงาน 
•JG20 ส าหรับ NSTDA 
ARIPOLIS Director และ 
NSTDA BIOPOLIS 
Director

JF 1000
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• บริหารโปรแกรมวิจัย
และพัฒนา  (7010)

• พัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (7020)

• บริหารกลยุทธ์ระหว่าง
ประเทศ (7030) 

• บริหารโครงการ
ยุทธศาสตร์ (7040) 
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งานตามกลยุทธ์

(มีระยะเวลาเร่ิมตน้ สิ้นสุด)
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process JG 17
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เพิ่มกลุ่มกลยุทธ์ 
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แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.2 ทบทวนโครงสร้าง
ต าแหน่งและโครงสร้าง
ค่าตอบแทน เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานที่
มีการเปลี่ยนแปลง

1. โครงสร้างต าแหน่ง
1.1 หน่วยงานประเมินค่างานตาม
โครงสร้างต าแหน่ง และน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงสรา้งฯ
1.2 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่ออนมุัติ 

2. โครงสร้างค่าตอบแทน
2.1 การทบทวนรายการสวัสดกิาร
อิสระที่เหมาะสมกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 เพ่ือเป็น 
input ของ สวทช. ในการพิจารณา
จัดสวัสดิการต่อไป 

โครงสร้างค่าตอบแทน
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้องค์กรต่างๆ อยู่ในช่วงการปรับรูปแบบการจ้างงาน
และการการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ จึงต้องใช้เวลามากข้ึนในการส ารวจรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการในยุค new 
normal จึงได้ปรับแผนการส ารวจโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นการทบทวนรายการสวัสดิการอิสระที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อเป็น input ของ สวทช. ในการพิจารณาจัดสวัสดิการต่อไป ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ได้มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้
− ส ารวจการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ให้กับพนักงานขององค์กรอื่นๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบและน ามา

วางแผนการทบทวนรายการสวัสดิการใน สวทช.
− ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและทบทวนรายการสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินงบประมาณที่ใช้
− น าเสนอที่ประชุมกรรมการสวัสดิการฯ สวทช. ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทางเลือกเพิ่มเติม

ในสวัสดิการเลือกได้แบบอิสระ ในภาวะสถานการณ์โควิด 19 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ใช้เพียง 1 ปี) โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้

1. ค่าตรวจโควิด (ตนเองและครอบครัว)
2. ค่าซื้อประกันโควิดเพิ่มเติม (ตนเองและครอบครัว)
3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับโควิด เพื่อประเมินอาการตนเอง เช่น เครื่องวัดออกซิเจน ปรอท หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ น้ าเกลือ ยาหรือน้ ายาฆ่าเชื้อต่างๆ

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอและให้น าเสนอต่อที่ประชุม HR Top
− น าเสนอที่ประชุม HR Top เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดข้างต้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางและหลักการทั้งหมด
− น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทราบในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564  ซึ่งในระหว่างนี้ได้หารือฝ่าย

กฎหมายเพื่อจัดท าเป็นประกาศฯ ส านักงานต่อไป

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• มีโครงสร้างต าแหน่งและ
โครงสร้างค่าตอบแทนที่มี
ความเหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับองค์กรชั้น
น าอื่นๆ ได้

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

ผลส าเร็จร้อยละ 100

HRI2
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HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของบุคลากรให้
เหมาะสมกับลักษณะงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

1. ออกแบบวิธี/ช่องทางการ
สื่อสาร พร้อมทั้งสื่อสาร
เกณฑ์การประเมินผลงานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

1. ได้ด าเนินการทบทวนสถานะระบบต่างๆ ของ HR เช่น กลุ่มต าแหน่งงาน หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานท่ีเก่ียวข้อง การ
พิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง เพื่อให้รองรับและเหมาะสมกับกับลักษณะงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการทบทวนต าแหน่งและ
เพิ่มระดับต าแหน่งเพื่อให้รองรับงานด้าน Focus center, NSTI, NQI รวมถึงหน่วยงานที่ EECi ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตาม
HRI 2.2 ทบทวนโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังใน
ส่วนกลุ่มต าแหน่งงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม มีการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
คิด IC Score เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะผลงานท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ 1) บทความตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 2) ธุรกิจที่เกิดจาก
ผลงาน และ 3) เกณฑ์คุณภาพผลงานเด่นในการเลื่อนต าแหน่งเป็น PG 18, PG 19 และ PG 21 โดยจะมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการท างาน G-NS-HROD-01 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนจาก
การสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาและเกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพผลงานเด่น

2. จัดท าคู่มือการท างาน G-NS-HROD-01 เร่ือง หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนจากการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาและเกณฑ์
การพิจารณาระดับคุณภาพผลงานเด่น โดยประกาศใช้ในระบบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป โดยในกลุ่มต าแหน่งงานอื่นๆ จะใช้ Role Profile เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง

3. จัดท าส่ือส าหรับการส่ือสารเร่ืองการปรับปรุงเกณฑ์ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เช่น คลิป VDO ในรูปแบบ e-Learning เร่ือง 
การจัด Career Track การนับ IC Score เร่ืองรายได้ และสไลด์สื่อสารการปรับปรุงเกณฑ์ ได้แก่ 1) บทความตีพิมพ์ใน
วารสารในประเทศ 2) ธุรกิจท่ีเกิดจากผลงาน และ 3) เกณฑ์คุณภาพผลงานเด่นในการเลื่อนต าแหน่งเป็น PG 18, PG 19 และ 
PG 21 ซึ่งเร่ิมสื่อสารให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ เช่น คณะท างานพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. คณะท างาน
พิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยของหน่วยงานอื่นๆ จะเริ่มส่ือสารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ เพื่อให้การพิจารณา
การเลื่อนต าแหน่งของกลุ่มต าแหน่งงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม มีมาตรฐานและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดท า G-NS-
HROD-03 คู่มือการประชุมพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยและพัฒนา เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้คณะท างานพิจารณาคุณภาพ
ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ใช้เป็นแนวทางในการท างาน โดยจะขึ้นระบบคุณภาพภายในเดือนตุลาคม 2564

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ผลการทบทวนสถานะระบบต่างๆ 
ของ HR 
• คู่มือหลักเกณฑ์ส าหรับการ
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งบุคลากรแต่
ละกลุ่มภารกิจแล้วเสร็จ 
• สื่อใช้ส าหรับสื่อสาร กรรมการ / 
ผู้บังคับบัญชา / พนักงาน 

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New NormalHRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 120



www.nstda.or.th
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19ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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20ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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21ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่มกีารเปลี่ยนแปลง

“ธุรกิจที่เกิดจากผลงาน”
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22ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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23ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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24ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) และ
รูปแบบการพัฒนาบคุลากร*

1. ระบบสารสนเทศ HRIT 
1.1 น าเสนอ steering 
committee เพ่ือรับรอง 
workflow

2. Learning Platform
2.1 น าเสนอผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ

ระบบสารสนเทศ HRIT

1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯตามแผนที่วางไว้แล้ว ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 หัวข้อ “Kickoff e-HR Committee”
ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 มีนาคม 2564 หัวข้อ “Re-design HR Process – Employee Journey”
ครั้งที่ 3 : วันที่ 28 พฤษภาคม 64 หัวข้อ “Work life flow - Acquirement Process”
ครั้งที่ 4 : วันที่ 25 มิถุนายน 64 หัวข้อ “All Employee journey with new e-HR”

ซึ่งจากการประชุมทั้ง 4 ครั้ง ได้น าไปจัดท าแผนการ re-design HR Process ใน KS6-2 การยกระดับระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
เพื่อปรับปรุงและยกระดับกระบวนการดูแลบุคลากรให้ครบทุกประเภท รองรับการท างานตามวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) ต่อไป ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับคนเข้าองค์กร การดูแลชีวิตการท างานและความก้าวหน้า และการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกประเภทเมื่อไม่ได้อยู่กับองค์กรแล้ว โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
แผนงาน 1  Manpower Planning & Acquiring Process 

1.1 พัฒนาระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
แผนงาน 2  Staff management & Career development 

2.1 พัฒนาระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับบุคลากร NCR ทุกประเภท
2.2 บูรณาการระบบจัดเก็บข้อมูล บุคลากร ทุกประเภท
2.3 ทบทวน Functional Competency และด าเนินการ Assessment
2.4 Up skill & Re skill บุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นและทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ยุคดิจิทัล

แผนงาน 3  Farewell Process & Keep relation
3.3 ปรับปรุงกระบวนการลาออกและการสิ้นสุดสัญญาของบุคลากร สวทช. 
3.2 พัฒนากระบวนการดูแลพนักงาน/พนักงานโครงการ เตรียมเกษียณอายุ  (โครงการ SMART GEN+)

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) แล้ว
เสร็จ

• รูปแบบการพัฒนาบคุลากรที่
เหมาะสมกับภารงานของแต่ละ
กลุ่ม

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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25ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) และ
รูปแบบการพัฒนาบคุลากร*

1. ระบบสารสนเทศ HRIT 
1.1 น าเสนอ steering 
committee เพื่อรับรอง 
workflow

2. Learning Platform
2.1 น าเสนอผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเพื่อให้ความ
เห็นชอบ

Learning Platform รูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงานของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม ผอ. ฝ่าย, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และ RDL น า Online Platform: PacD ในหลักสูตร Micro Learning 

• Slingshot:  กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าเรียนมากกว่า 80% มีจ านวน 79คน หัวข้อในการเรียนรู้ประกอบด้วย  Topics: 1. 
Self Leadership 2. Coaching in Action 3. Storytelling 4. Leadership in Action 5. The Transformer 6. Sale 
Secret Code 

• Pacrim: กลุ่มเป้าหมาย 100 คน เข้าเรียนมากกว่า 80% มีจ านวน 92 คน หัวข้อในการเรียนรู้ ประกอบด้วย Topics: 
1. Team Building 2. Effective 1-on-1 3. Retaining Team 4. Emotional Intelligence 5. Managing Up 6. Peer 
Relationship 7. New Leader 8. Effective Communication 9. Giving Presentation 10. Negotiation 11. Persuading 
Others 12. Assessing Your Team 13. Culture of Feedback 14. Delegation & Accountability 15. Mission Vision 
16. Team Goals 17. Manage Your Time & Energy 18. Self Development 19. Stress Management 20. Coaching 
21. Motivating Others 22. Conflict Management 23. Difficult Conversation 24. Valuing Diversity 25. Problem 
Solving 26. Leading Change 27. Managing Change & Adaptability 28. Establishing Credibility

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา รูปแบบการพัฒนา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / Group Workshop / Application 
(ConicleX) / Sharing แบ่งเป็น

− ผู้ช่วยวิจัย Level 13-14

• ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นด้านการวิจัย (R&D Basic Learning)
ระบบมาตรฐาน/คุณภาพ (ISO 17025, ISO 13485), แนวปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง, กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
งานวิจัย , การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, 
การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย (R&D Quality Management), วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรท่ีใช้ในการท างานวิจัย 
(งาน เงิน คน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ), เครื่องมือการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย, จริยธรรมงานวิจัย

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) แล้ว
เสร็จ

• รูปแบบการพัฒนาบคุลากรที่
เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละ
กลุ่ม

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New NormalHRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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26ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) และ
รูปแบบการพัฒนาบคุลากร*

1. ระบบสารสนเทศ HRIT 
1.1 น าเสนอ steering 
committee เพ่ือรับรอง 
workflow

2. Learning Platform
2.1 น าเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ความเห็นชอบ

Learning Platform
2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา รูปแบบการพัฒนา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / Group Workshop / 
Application (ConicleX) / Sharing แบ่งเป็น (ต่อ)

− ผู้ช่วยวิจัย Level 15 

• การพัฒนามุมมองเชิงธุรกิจ (Business Approach) 
Design Thinking, Business Model Canvas, From research to market, Research Utilization

− นักวิจัย Level 16-17 

• Science Communication
Academic Writing, Professional Presentation, Story Telling Technic, Scientific Sharing Forum

• Engage & Motivate Team
Project Management & Agile, Researcher Mentoring

3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ รูปแบบการพัฒนา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / Workshop

• การจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan)

• การประเมินค่าธุรกิจ (Business Valuation)

• การก าหนดแผนการจัดหาเงินทุนและสดัส่วนหุ้นที่เหมาะสม (Stages, Fund Raising, and Capitalization 
Table

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) แล้ว
เสร็จ

• รูปแบบการพัฒนาบคุลากรที่
เหมาะสมกับภารงานของแต่ละ
กลุ่ม

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New NormalHRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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27ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) และ
รูปแบบการพัฒนาบคุลากร*

1. ระบบสารสนเทศ HRIT 
1.1 น าเสนอ steering 
committee เพ่ือรับรอง 
workflow

2. Learning Platform
2.1 น าเสนอผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ

Learning Platform
4. กลุ่ม ผู้บริหารระดับกลาง สวทช. (กลุ่มผู้อ านวยการฝ่าย ที่มีอายุงานในต าแหน่ง 1-2 ปี) ในรูปแบบ
Blended Learning Approaches ประกอบด้วย

• Online Course ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเบื้องต้นด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา

• Classroom/Virtual เรียนรู้ ฝึกฝนลงมือปฏิบัติเพ่ือสรา้งทักษะที่ใช้งานได้จริงในหอ้งเรยีน สอนโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

• Social Learning เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายในชุมชนการเรียนรู ้เพ่ือต่อยอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เปิดมุมมองใหม่ๆ จากผู้เรียนคนอื่นๆ (Life-long Learning Community)

• Library น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง โดยใช้ Guideline คู่มือและ Template ต่างๆ

โดยมีหมวด Competency ที่มีความจ าเป็นกับการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ คือ
1) INTERPERSONAL SKILLS: ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Awareness) การสร้างความเชื่อมั่น 

และไว้วางใจ (Building Trust)
2) LEADERSHIP & MANAGEMENT: การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ความ

เป็นผู้น า-บริหาร (Leadership-Management)
3) CHANGE LEADERSHIP:  การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Managing Change) ความคิดเชิงกลยุทธ์

เพ่ือการบริหาร (Strategic Thinking for Management)

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล (HRIT) แล้ว
เสร็จ

• รูปแบบการพัฒนาบคุลากรที่
เหมาะสมกับภารงานของแต่ละ
กลุ่ม

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New NormalHRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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28ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

กลุ่มเป้าหมาย

01
Top Leader 
Development Program

รูปแบบการเรยีนรู้

• Virtual Online
• Group Sharing
• Application PacD

• รองผพว./ ผช.ผพว./รอง ผอ.ศูนย์
• ผอ.กลุ่มวิจัย/ ผอ.หน่วยเฉพาะทาง

ALL ACCESS PASS

• ผู้บริหารระดับสูง (22)
• ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย (28)
• ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะทาง (4)

GROUP

54

Group Sharing

A

NEW Learning Platform : ALL ACCESS PASS

% AAP
100% Completion

BIOTEC MTEC NANOTEC NECTEC ENTEC CO
(Central 
Office)

Overall

Executive 3 of 3
100%

2 of 3
67%

3 of  3
100%

2 of 3
67%

11 of 11
100%

21 of 23
79%

Research Group 
Director

6 of 7
85%

6 of 7
86%

4 of 5
80%

6 of 7
86%

1 of 1
100%

2 of 4
50%

27 of 31
100%

Overall 9 of 10
90%

8 of 10
80%

7 of 8
88%

8 of 10
80%

1 of 1
100%

13 of 15
87%

45 of 54
83%

AAP : Result & Analysis 
(100% Complete & In Progress)

Implications : 

• Overall NSTDA digital learning adoption (without 70-20-10 approach)  = 83% 
that more than average standard adoption (around 20%)

• BIOTEC/NANOTEC/CO – would be the potential units to implement blended 
learning

>80% 30-80% <30%



ผู้เข้าอบรมจาก สก. จ านวน 15 คน แยกตามสายงาน

FC NSTI NQI SPAC RDI EECi HRDS AGRI TMC OSS OMS OIA รวม

1 2 2 - 2 - - - 3 1 4 - 15

ศช. ศน. ศอ. ศว.
ศล.

สก.

10

8

10
10

1

15

จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 54 คน แยกตามสังกัด

29

ALL ACCESS PASS
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30ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

กลุ่มเป้าหมาย

02
Middle Management 
Program (MMP) 

รูปแบบการเรยีนรู้

• Micro Learning (PacD)
• Group Sharing

• Team Lead 
• ผอ.ฝ่าย/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน

All Access Pass Sharing 1

Intensive Management Development Program (IMDP)

A Leader Story 

NEW Learning Platform : Micro Learning

GROUP

B 66
คน

• ผู้อ านวยการฝา่ย
• ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

GROUP

C 34
คน

MICRO LEARNING

• New Leader               • Conflict Management
• Personal Productivity  • Culture of feedback
• Building Relationships  • Manage Your Time & Energy

Group Sharing

หัวหน้าทีมวิจัย

Micro Learning : Result & Analysis 
(100% Complete & In Progress)

% AAP
100% Completion

BIOTEC MTEC NANOTEC NECTEC ENTEC CO
(Central 
Office)

Overall

Team Lead 20 of 22
91%

12 of 12
100%

14 of 14
100%

9 of 10
82%

1 of 1
100%

6 of 7
89%

62 of 66
93%

Director/Manager 4 of 4
100%

3 of 3
100%

2 of 2
100%

7 of 7
100%

18 of 18
88%

34 of 34
100%

Overall 24 of 26
92%

15 of 15
100%

16 of 16
100%

15 of 17
88%

1 of 1
100%

24 of 25
96%

96 of 
100
96%

>80% 30-80% <30%
Implications : 
MTEC, NANOTEC, ENTEC, CO : 100% adopted digital learning
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31ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Group of Contents % Adoption

Team Building 90.5%

Retaining Team 89.5%

Building Relationships 89.2%

Leadership for New Leader 88.6%

Performance Management 88.1%

Communication 88.1%

Personal Productivity 87.9%

Developing Others 87.6%

Problem Solving 87.6%

Execution 87.6%

Motivating Others 87.6%

Managing Change & Adaptability 87.6%

Conflict Management 86.7%

Trust & Integrity 84.8%

Grand Total 88.0%

Contents % Adoption

Emotional Intelligence 90.5%

Team Building 90.5%

Effective 1-on-1 89.5%

Retaining Team 89.5%

Managing Up 89.5%

Giving Presentation 88.6%

New Leader 88.6%

Effective Communication 88.6%

Assessing Your Team 88.6%

Self Development 88.6%

TOP 10 Contents

Group of Contents Contents

Emotional Intelligence

Managing Up

Peer Relationships

Effective Communication

Giving Presentation

Negotiation

Persuading Others

Conflict Management

Difficult Conversation

Valuing Diversity

Developing Others Coaching

Delegation & Accountability

Mission Vision

Team Goals

Leadership for New Leader New Leader

Leading Change

Managing Change & Adaptability

Motivating Others Motivating Others

Assessing Your Team

Culture of Feedback

Manage Your Time & Energy

Self Development

Stress Management

Problem Solving Problem Solving

Effective 1-on-1

Retaining Team

Team Building Team Building

Trust & Integrity Establishing Credibility

Personal Productivity

Retaining Team

Building Relationships

Communication

Conflict Management

Execution

Managing Change & 

Adaptability

Performance Management

Ranking Adoption
By Group of Contents



ศช. ศน. ศอ. ศว.
ศล.

สก.

26

17
16 15

1

25

จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน แยกตามสังกัด

32

Micro Learning

ผู้เข้าอบรมจาก สก. จ านวน 25 คน แยกตามสายงาน

FC NSTI NQI SPAC RDI EECi HRDS AGRI TMC OSS OMS OIA รวม

3 1 5 - 1 2 2 - 5 1 5 - 25
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33ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.5 การสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง
คนดีเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
และการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร*

1. ก าหนดแผนด าเนินการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร ประจ าปี 2564
(ไตรมาส 1)

2. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้

3. ด าเนินการบรรจแุต่งต้ังบุคลากรผ่าน
การคัดเลือกจากภายนอกตามเวลาท่ี
ก าหนด

4. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานสรรหา
คัดเลือกต่อผู้บริหารระดบัสงู ทุกไตร
มาส

1. มีการก าหนดแผนด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประจ าปี 2564 ตามกรอบอัตรา สวทช. 
และทิศทางองค์กรด้านการบริหารงานบุคคล

2. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยเชื่อมโยงค าถามในการสัมภาษณ์กับการ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินพฤติกรรมและทักษะให้ตรงตาม FC Competency 
และมีการทดสอบ เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
งาน เพ่ือกลั่นกรอง และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 

3. ด าเนินการบรรจแุต่งต้ังบุคลากรผ่านการคัดเลือกจากภายนอกตาม SLA คิดเป็นร้อยละ 100
และมีการน าเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายทุกเดือน

4. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานสรรหาคัดเลือกต่อผู้บริหารระดบัสงูเพื่อทราบผลการด าเนินการ
5. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่านการทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด (ซึ่งประกอบดว้ยเกณฑ์คุณภาพงานและพฤติกรรมการท างาน) คิดเป็นร้อยละ 95 
ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ (เป้าหมายร้อยละ 80)

6. มีระบบการประเมินผลเพ่ือวัดผลงาน  และศักยภาพของบุคลากรใหม่ในช่วงทดลองงานเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรมีคุณภาพ สามารถปฎิบัติงานได้ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• กระบวนการสรรหาคัดเลือกมีขั้นตอนการ

ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร และมี
การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 (ตอบ
โจทย์คนดี)

• ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากภายนอกได้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100

• บุคลากรท่ีผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่าน
การทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด (ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
คุณภาพงานและพฤติกรรมการท างาน) คิดเป็น 
ร้อยละ 80 (ตอบโจทย์คนดี และ คนเก่ง)

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ เกณฑ์ ITA

HRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 107.6



รายงานผลด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 1 กันยายน 2564)

2000 3000 40001000

(16 คน)

(11 คน)

(25 คน)

(8 คน)

(5 คน)
(44 คน) 

ยอดรวม
5000 6000

0 49 20 21 0 19
0 9 2 2 0 3

0 9 1 0 0 1

0 16 4 5 0 0

0 7 1 0 0 0

0 4 1 0 0 0

0 4 11 14 0 15

0 0 6 1 0 2

0 0 0 11 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 9

0 0 5 0 0 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

เริ่มงานแล้ว

109

ปิดอัตรา 66.67% 
(126/189 อัตรา)
รอเริ่มงาน 17 คน 
(เป็นโอนย้ายผ่านสรรหา 4 คน) 
เริ่มงานรอบ 16/9,1/10

หมายเหตุ 
จ านวนขอรับพนักงาน ฯ 207  อัตรา
เร่ิมงานแล้ว/รอเร่ิมงาน 126 อัตรา
ระหว่างสรรหา 63   อัตรา
ชะลอสรรหา     18   อัตรา

NQI

TMC

Direct ผพว.

OSS

EECi

OMS

RDIM

HRDS

AGRITEC

NSTI

NFEC

HRI-2.5 การสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดีเพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร



ผลการทดลองงานพนักงานใหม่ (วันท่ี 1 ต.ค. 2563 - วันท่ี 1 ส.ค. 2564)

อยู่ระหว่างทดลองงาน ขยาย ผ่าน ไม่ผ่าน ลาออก
33 4 65 1 3

อยู    ว   
ท ลอ   น

   

ขย ย
  

   น
   

 ม    น
  

ล ออก
  

อยู    ว   ท ลอ   น ขย ย    น  ม    น ล ออก

HRI-2.5 การสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดีเพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร

35
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36ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการท างานตามค่านิยม

องค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564*

1. ประเมินผลปลายปี บุคลากร
รายงานผลการท างาน และ
ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการ
ท างานตามค่านิยมหลัก 

1. เปิดรอบการจดัท า IADP Online ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และปิดระบบ
เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและ
แผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งบุคลากรด าเนินการจัดท า IADP Online และได้รับอนุมัติแล้วเสรจ็ภายในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2564

2. เปิดระบบ IADP Online ปีงบประมาณ 2564 รอบติดตามผลกลางปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตนเอง 
ร่วมกัน พร้อมทั้ง feedback ข้อควรปรับปรุง/พัฒนา รวมทั้งปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับภารกิจใน
ปีงบประมาณ 2564 โดยการสื่อสาร all NSTDA ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมล  โปสเตอร์ banner และ 
KhunSe เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. เปิดระบบ IADP Online ปีงบประมาณ 2564 รอบประเมินผลปลายปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
16 ตุลาคม 2564 เพ่ือให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชา ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้ feedback ข้อควรปรับปรงุ/พัฒนารว่มกัน และรายงานผล
การพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564

4. ด าเนินการจัดท า แนวทางการท างาน (Guideline) โครงการ PIP และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ค าสั่งออกจากงาน เข้าระบบ ISO 9001 โดยได้รับการอนุมัติและวันที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 (ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ )

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ด าเนินการหารือระหว่างผู้บังคับบัญชา

และบุคลากร เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อ
งานและพฤติกรรมการท างานท่ีพึง
ประสงค์ และตั้งเป้าหมายแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีแล้วเสร็จ  100% 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

• ประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
การท างานประจ าปีแล้วเสร็จ 100% 
ภายในเดือนตุลาคม 2564

ยกระดับระบบการบรหิารบคุลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ New Business และ New Normal

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 * เกณฑ์ ITA

HRI2

ผลส าเร็จร้อยละ 120
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37ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.6 การประเมนิผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564

วางแผนต้นปี
ปีงบประมาณ 2564
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38ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.6 การประเมนิผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564

ติดตามผลกลางปี
ปีงบประมาณ 2564
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39ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-2.6 การประเมนิผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564

ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2564
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40ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ด าเนินการจัดท า แนวทางการท างาน (Guideline) และวิธี
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) เข้าระบบ ISO 9001
โดยได้รับการอนุมัติและวันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13
กรกฎาคม 2564 ได้แก่
1) แนวทางการท างาน เลขที่ G-NS-HROD-02 การ

ด าเนินโครงการ Performance Improvement 
Program (PIP)

2) วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ I-CO-HROD-01 การจัดท าค าสั่ง
ออกจากงาน 

กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

HRI-2.6 การประเมนิผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมองค์กร ของบุคลากรประจ าปี 2564
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41ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิต
บัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยในประเทศ

1. สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (โท เอก) 
เพื่อให้นักศึกษามาท างานวิจัยที่เป็น 
วิทยานิพนธ์ ร่วมกับนักวิจัยสวทช. 
โดยเน้นงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับ
ประเด็นวิจยัที่เป็น Target Output 
Profile (TOPs) ของPillars/Sub-
Pillars, Focus Centers 
Integrated Platform และคลัส
เตอร์

2. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย ในลักษณะหุ้นส่วน
เชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท เอกที่เน้น
งานวิจัยเป็นหลัก

ปี 2564 คัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช.ระดับปริญญาโท เอก ท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. จ านวน 171 คน  จากจ านวน
ทุนท้ังหมดท่ีผ่านการคัดเลือก 175 คน ดังนี้ คิดเป็นร้อยละ 97.71 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ 90)
1 . พัฒนาบัณฑิตโดยผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (โท เอก) 

1) การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. 
กับ มหาวิทยาลัยในประเทศโดยสนับสนุนทุนใหม่จ านวน 79 คน ปริญญาโท 16 คน ปริญญาเอก 63 คน

2) โครงการ TAIST-TokyoTech Tokyo Institute of Technology ผลิตบัณฑิตร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
จ านวน 52 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนท่ีท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. จ านวน 48 คน

3) โครงการทุน TGIST สนับสนุนทุนใหม่โดยเป็นนักศึกษาทุนท่ีท างานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. จ านวน 40 คน 
เป็น ปริญญาโท 30 คน ปริญญาเอก 10 คน 

4) ทุน JAIST ผลิตบัณฑิตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Japan 
Advanced Institute of Technology ปริญญาเอก จ านวน 4 คน

หมายเหตุ *ทุนใหม่จะนับเมื่อมีประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากสวทช. เท่านั้น
2. สวทช. ก าหนด Research Areas และรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ัง 8 มหาวิทยาลัยท่ี

มีข้อตกลงร่วมกันแล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาความร่วมมือวิจัยในสาขาเป้าหมายของประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2564 มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ สวทช. คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้แต่งตั้ง นักวิจัย สวทช. ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
นักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระหว่าง สวทช.กับ มหาวิทยาลัย  ให้เป็น อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 21 คน

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา

บัณฑิตวิจัย 8 มหาวิทยาลัย ท้ังใหม่และ
ต่อเนื่องระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

• มีนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ท า
วิจัยวิทยานิพนธ์กับนักวิจัยสวทช. ในโจทย์
วิจัยของ สวทช. โดยมีนักวิจัยเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
จ านวนทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

HRI3

ผลส าเร็จร้อยละ 104.2
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42ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 15 คน เป็น ปริญญาโท 7 คน ปริญญาเอก 8 คน

2. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ลงนาม MOA ระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 7 คน 

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 8 คน 

4. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 11 คน

5. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ สถาบันวิทยสิริเมธี
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 10 คน 

6.  โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 11 คน เป็น ปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 6 คน 

7. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 10 คน เป็น  ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 6 คน 

8. โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ลงนาม MOA ระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว
ได้คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก 7 คน 
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43ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-3.1 กรอบวิจัยโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัย ปี 2564

1. Advanced Materials and  
Nanotechnology

2. Health innovation and Aging
3. Data Science and Artificial 

intelligence (AI)
4. New Drug, Vaccine and 

Cosmeceuticals
5. Sustainable Agriculture, 
6. Energy and Environment

CU

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

KMUTNB

1. Sustainable Energy & Environment
2. Innovative & Creative    
3. Learning Society
4. Bioeconomy
5. Digital Transformation
6. Smart Healthcare
7. Smart Manufacturing & 
8. Construction
9. Sustainable Mobility

KMUTT

1. ทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
2. เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์
3. เทคโนโลยีพลังงานและ สิ่งแวดล้อม
4. เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
5. เทคโนโลยีเพื่อชุมชนและ ผู้ด้อยโอกาส

TU

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

VISTEC

1. Precision Agriculture
2. Medical Device
3. Digital Technology
4. Industrial Automation and Robotics
5. Bio Nano Materials
6. Food and Feed (Including Bioprocess 

Technology)
7. Energy and Environment
8. Environmental Technology
9. Others (Which is Collaborative area 

between AIT and NSTDA)

AIT

1. Medicine and Pharmaceutical Sciences
2. Agricultural and Biological Sciences
3. Engineering
4. Energy and Environmental  Sciences
5. Advanced Materials and 

Nanotechnology

MU

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

Agriculture
4. Green Engineering and Quantum 

Technology
5. Advanced Materials
6. Energy and Environmental Science 
7. Animal Vaccines and Biologics

KU
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44ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ทุน TGIST
ประชาสัมพันธ์เชิงลึกผ่านหน้า Website โครงการฯ , อีเมล์ All NSTDA ถึง
บุคลากรวิจัยและบุคลากรทุกคนใน สวทช. และ ช่องทาง Social Media เช่น 
Facebook ชมรมนักเรียนทุน สวทช. เพิ่มการรับรู้ให้กับนักศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มีนาคม 2564
- การรับสมัครรูปแบบออนไลน์ที่ 
http://www.biotec.or.th/nstdaScholarship_v2/index.php/site/login?sch
olar_type=tgist
- ขณะนี้ปิดระบบการรับสมัครอย่างเป็นทางการมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้ความสนใจสมัครทั้งสิ้น 188 โครงการ
- ไตรมาสท่ี 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

HRI-3.1 ประกาศรับนกัศึกษาเขา้รว่มโครงการทุนสถาบันบัณฑติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ประจ าปี 2564
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45ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-3.1 ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนาบณัฑิตวิจัยคุณภาพสูงระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัย ในปี 2564
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46ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

HRI-3.1 ประกาศรับนกัศึกษาเขา้รว่มโครงการพัฒนาบณัฑิตวิจัยคุณภาพสูงระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัย 
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47ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.-จุฬาฯ
1. จัดประชุม online เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
สาขา Sustainable Agriculture, Energy and Environment

วันที่ 7 เมษายน 2564
2. จัดประชุม online เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

สาขา New Drug, Vaccines and Cosmeceutical 
วันที่ 19 เมษายน 2564

47

MOU สวทช.-จุฬาฯ
จัดประชุม online เพื่อประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการฯ วันที่ 30 เมษายน 2564

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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48ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑติวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยทุนพฒันาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้

ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปีการศึกษา 2564
จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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49ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.-มจธ.
จัดประชุม online เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

49

MOU สวทช.-มธ.
จัดประชุม online เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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50ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

จัดการประชุม Research Matching ระหว่างอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และนักวิจัย สวทช เพื่อค้นหาความ
สนใจร่วมกัน ในการสมัครขอรับ นักศึกษาเข้าร่วมงานวิจัยภายใต้ความต้องการของ ศูนย์ / สวทช : วันที่ 8,9 เมษายน 2564 

50

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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51ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

MOU สวทช.-AIT 
จัดประชุม online (webex) เพื่อหารือขอบเขตงานวิจัย

ที่จะรับนักศึกษาร่วมงานวิจัย กับโครงการของนักวิจัย NECTEC : 
10 มิถุนายน 2564 

MOU สวทช.-มหิดล
ผู้บริหาร ศช. หัวหน้ากลุ่มวิจัย จัดประชุม online (webex) ร่วมกับผู้บริหารและ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือขอบเขตงานวิจัยที่ ศช. และมหิดล 

สนใจร่วมกัน

HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ
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52ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2563
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ จุฬาฯ

พีจั่น

ล าดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อนักศึกษา ภาควิชา/คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัย

1 ป.เอก Mr.MD.Sarower-E-Mahfuj
บังคลาเทศ

ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะสัตว
แพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดค า ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
BIOTEC

การพัฒนาวคัซีนปอ้งกันโรคติดเชือ้ในปลาเศรษฐกิจ

2 ป.เอก นายจิรายุส  ขาวสังข์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
คณะแพทยศาสตร์

ดร.ชุติธร เกตุลอย ดร.ชัญญา  พุทธิขันธ์ BIOTEC การประเมินผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของระบบน าส่งไลโปโซมที่เสริมด้วยแอดจู
แวนท์ส าหรับวคัซีนชนดิโปรตีนรีคอมบแินนท์ของไวรัสเดง็กี่ท้ังส่ีซีโรทัยป์ใน
สัตว์ทดลอง

3 ป.เอก Miss Khoiria Nur Atika
Puttri อินโดนีเซีย

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.วรวีร ์ โฮเว่น ดร.วรล  อินทะสันตา
NANOTEC

พอลิเมอร์คอมพอสิตฐานชีวภาพพมิพส์ามมิติส าหรบัการสังเคราะห์แสงประดษิฐ์

4 ป.เอก นางสาวพมิพ์พร ฤกษ์รุ่งเรอืง จุลชีววิทยาทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์

รศ. ดร.พญ.กนษิฐา  ภัทรกุล ดร.เดือนเพญ็  จาปรุง
NANOTEC

การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์บนชิบในการตรวจหาตัวบง่ชี้ทางชีวภาพ circulating 
DNA/RNA เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่

5 ป.เอก นางสาวกิตติมา โลลุพิมาน วิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.สุรเทพ  เขียวหอม  ดร.อดิสร   เตือนตรานนท์ NSD ข้ัวแคโทดโครงสร้างเฮทเทอโรส าหรับแบตเตอรี่ไอออนสังกะสีที่มีเสถียรภาพสูง

6 ป.เอก นายพิรุฬห์  มิเกล็ด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                          
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ ดร.มัตถกา คงขาว
(NANOTEC)

การเตรียมอนุภาคนาโนท่ีมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

7 ป.เอก นางสาวปริมล ทิพยมาลี สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโน

และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

ดร.รงรอง เจียเจริญ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
(CO-NSD)

การศึกษากลไกการลดลงของความจุไฟฟา้ เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิม่
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สังกะสีแบบอัดประจุซ้ าได้

8 ป.เอก นายคอลิด ถิ่นเกาะแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์                                     

คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.ประณฐั โพธิยะราช ดร.อติกร ปัญญา

(BIOTEC)

การดัดแปรพอลิเมอร์ดว้ยกระบวนการสีเขียวส าหรับงานดา้นอาหารท าหนา้ที่
เฉพาะ

9 ป.เอก นางสาวจิรภัทร เตชะชาครติ สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์                         

บัณฑิตวิทยาลัย

อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา

(CO-NBT)

การสร้างระบบการค้นหานโีอแอนติเจนเฉพาะบคุคลแบบครอบคลุมโดยอาศัย
เทคนิคไฮบริดเดอโนโวทรานสคริปโตมแอสเซมบลี

10 ป.เอก นายวิศรุต เกียรติอมรวงศ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์

ศ.ดร.วันชยั ดีเอกนามกูล ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด

(NANOTEC)

การพัฒนากรรมวธิีสกัดสารลูติอินและเคอรซิ์ตาจิตินจาก ดอกดาวเรือง 
(Tagets erectra) ด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด

11 ป.เอก นายไชยนันท์ ก าสุวรรณ สาขาวิชาเคมีเทคนิค                                 

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสิน

สุวรรณ

ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

(MTEC)

การจ าลองพฤติกรรมการไหลและการแลกเปลี่ยนความร้อน/มวลในช่องการไหล
แบบจุลภาคดว้ยพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณหลายวฎัภาคแบบนอนนวิโตเนยีน
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53ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

5 ป.เอก นายธีรวีร์ แสงเหลา ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ธนา 
สุทธิบัทม์พงศ์ 

ดร.มนฤด ี เลี้ยงรักษา
ดร.ชลาธร  จันทร์ทัด 
(NANOTEC)

กลไกเชิงโมเลกุลส าหรับการ พัฒนาวัสดคุาร์บอนจาก     
ชีวมวลเป็นสารขั้วอิเล็กโทรด ประสิทธิภาพสูงในอปุกรณ์กกั เก็บพลังงาน

6 ป.เอก นายพิชัย สร้อยสน เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะพลังงาน
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร ดร.จามร เชวงกิจวณิช 
(NANOTEC) 

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาที่ ตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได ้ด้วยไททา
เนียมไดออกไซด์ เจือกราฟีนออกไซด์เพือ่บ าบดั ไมโครพลาสติกในน้ าทะเล

7 ป.เอก นายเสรี 
อิงสถิตธนวัฒน ์

ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(นานาชาติ)  คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี

ดร.กานต์ธดิา กุศลมโน 
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ดร.เบญจพร สุรารักษ์
(BIOTEC) 

การใช้เทคนิค Metagenomics เพื่อศึกษาความสัมพันธข์องกลุ่ม ประชากร
จุลินทรีย์ในระบบ บ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศเพือ่ ผลิตมีเทน 

8 ป.เอก Mr.Ahmad Khoiri
(อินโดนีเซีย)

ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(นานาชาติ) คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี

ดร.ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์
รศ.ดร.สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์

ดร.พีรดา พรหมมีเนตร
(BIOTEC) 

การใช้มัลติโอมิกส์ในการศึกษา บทบาทของกลุ่มจุลินทรียต่์อ ประสิทธิภาพ
การใช้ไนโตรเจน ในการเพาะปลกูอ้อย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน  ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2563 (เพ่ิมเติม)
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มจธ.

ล าดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อนักศึกษา ภาควิชา/คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัย

1 ป.เอก นายกิตติศักดิ์ ท้าวมา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ. ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต

ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาล 

ดร.มนฤด ีเลี้ยงรักษา 

(NANOTEC)

Deep - learning based identification of synergistic effects 
between herbal compounds and conventional chemotherapeutic 
agents

2 ป.เอก นางสาวณัฐรวี  ศิริพาทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย ดร.เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล

(MTEC)

3D FE Simulation and Die Shape Optimization for Multi-Stage 
Net-Shape Precision Hot Forging Processes of Automotive 
Components

3 ป.เอก นายธิปพล โตคูเวียง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมดา้นพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

รศ. ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร

(MTEC)

Production of supercapacitor from carbon fiber prepared from 
biomass

4 ป.เอก นายอ านาจ สุขส าราญ เทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงาน ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง ดร.เรืองเดช ธงศรี
(MTEC)

Sintered self-lubricating composites produced from mixtures of 
molybdenum-containing steel and MoS2 powders 
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล าดับ
ระดับ

การศึกษา
ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา /คณะ อาจารย์ นักวิจัย สวทช. ชื่องานวิจัยวิทยานิพนธ์

1 ป.เอก นายธนภัทร จรอ า สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ ดร. ชลาธร จันทร์ทัด
(NANOTEC)

Development of highly functional carbon materials from domestic biomass for 
the fabrication of electrodes for contaminant sensing and energy storage 
devices

2 ป.เอก นางสาวจิราวรรณ  จินดาแก้ว Engineering Technology/Engineering 
Technology (Sustainable Energy and 
Resources Engineering 

รศ.ปกรณ์                          
โอภาประกาสิต

ดร.ชลิตา                               
รัตนเทวะเนตร
(NANOTEC)

Development of Functional Membranes from Bioplastics Composited with 
Metal-Organic Framework (MOFs)

3 ป.เอก Mr.Théo Claude Roland
Outrequin (French)

Chemical Engineering, School of Bio-
Chemical Engineering and Technology

Asst. Prof Wanwipa
Siriwatwechakul

ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส
(MTEC)

Unravelling the rheology-printability relationship of 3D printable biomaterials for 
food and tissue engineering applications

4 ป.เอก นายอนัฑวัฒน์ ชยุตธนบูลย EngineeringTechnology/
Management Technology 

รศ.ดร. ธันวดี จินดา ดร.เสกสรร พาป้อง 
(MTEC)

Sustainability of Electric Vehicles Market in Thailand: Economic and
Environmental Perspectives through the System Dynamics Modeling Approach

5 ป.เอก นางสาวอาศิกัญจน์ 
รัชตะเจริญศักดิ์

สาขาวิชาเคมี                                           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.พีระศักดิ์  เภาประเสริฐ ดร. ชลาธร จันทร์ทัด
(NANOTEC)

Development of nanostructured carbon materials for lithium-sulfur batteries

6 ป.เอก นางสาววิลาสินี ส าเนียง เทคโนโลยีวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ดร. เกรียงศักดิ์   ภานุวัฒน์
วนิชย์

ดร.เสกสรร พาป้อง
(MTEC)

Carbon emission assessment of mass transportation infrastructure 
construction

7 ป.โท นายกัญจน์ ศรีวะชาต วิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Iรศ.วรางคณา สมพงษ์ ดร.เกื้อกูล                                 
ปิยะจอมขวัญ (BIOTEC)

Effects of Hih Pressure Processing on Rheological Characteristic and 
Functional Properties of

8 ป.โท นายวุฒิพงษ์ พลมะณี เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ:วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดร.หทัยกาญจน์  เลกากาญจน์ ดร.เบญจรัตน์ บันเทิงสุข
(BIOTEC)

Development of glycoside hydrolase enzyme system from Bacillus pumilus
TBRC2281 and Bacillus subtilis TBRC7031 for saccharification of sugarcane 
trash

9 ป.โท นางสาวฐานิษฐ์ ฐิติรุ่งเรืองชัย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหเวช
ศาสตร์

ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ ดร.สิทธิรักษ์
รอยตระกูล (BIOTEC)

Challenges in development of novel antimicrobial peptide with insight into its 
mechanism of action

10 ป.โท นายนัฐวุฒิ  เมฆฤทธิไกร สาขาวิชากายภาพบ าบัด
คณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.กรอนงค์   ยืนยงชัย
ü ัฒน์

ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน
(CO – A-MED)

Development of walking tests application for physical performance evaluation
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55ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มจพ.

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

1 ป.โท นายพลวัฒน์ เจริญกูล วิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สันติ เช้ือเต๊อะ ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
(BIOTEC)

การปรับสภาพโครงสร้างด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลและการประเมินทางเทคโนโลยี-เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและสารเคมีชีวภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่

2 ป.โท นายสุวิจักขณ์ โภควิทิตกุล วิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ ดร.เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอ าพล 
(NANOTEC)

สภาพการต้นทานการกัดกรอ่นของการเคลือบอนุภาคนาโนคอมโพสิตบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทน
นิติกในบรรยากาศท่ีอุณหภูมิสูงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากชีวมวล 

3 ป.เอก นายสุรพงษ์ จินะ วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ TGGS ผศ.ดร.วรรณิดา แซ่ตั้ง ดร.สรรพฤทธ์ิ มฤคทัต (NECTEC)การเรียนรู้รูปแบบการตรวจจับและจ าแนกวัตถุเชิงลึกส าหรับระบบการขับขี่อัตโนมัติ                                            

4 ป.เอก Mr.Thet Pai Ol วิศวกรรมการสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 
TGGS

ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 
(NECTEC)

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวเวชด้วยสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5 ป.เอก นายวโรดม พังจุนันท์ วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ TGGS รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ ดร.อัญชลี มโนนุกุล (MTEC) การออกแบบที่เหมาะสมส าหรบับรรจุภัณฑ์แบตเตอร์รี่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบูรณาการการเรยีนรู้ของ
เครื่องจักรเข้ากับการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ 

6 ป.เอก นายวริทธ์ินันท์ วันจันทร์ วิศวกรรมวัสดุและการผลิต TGGS ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน ดร.สัญชัย คูบูรณ์ (NANOTEC) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฮบริดเซลล์เช้ือเพลิงแบบป้อนเอทาอลโดยตรงและซุปเปอร์คาปาซิ
เตอร์ผ่านตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่น าไฟฟ้าจากชีวมวล 

7 ป.เอก นายสิริศักดิ นงค์พรหมมา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา ดร.กมล เขมะรังษี (NECTEC) การพัฒนาระบบเรดาร์การตรวจจับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ

8 ป.เอก Mr.Tokla Eom เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ดร.พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว
(NANOTEC)

การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์จากการเพาะปลูกผักในพื้นที จังหวัดนนทบุรีด้วยกระบวนการทางเคมี
ชีวภาพ

9 ป.โท นางสาวณัฏฐา อินเมืองค า เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.สุกัญญา เทพวาที ภญ.ดร.ชญานันท์ 
เอ่ียมส าอางค์ (NANOTEC)

การศึกษาการเตรียมนาโนอิมัลชันน้ ามันมะรุมดว้ยวิธีพลังงานต่ าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง

10 ป.โท นายชานน คณนา วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมเศาสตร์ รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร ดร.ดวงพร เครสปี้ (NANOTEC) การผลิตอนุภาคคลิกนินขนาดนาโนจากน้ าด าของการกลั่นชีวภาพจากอุตสาหกรรมด้วยเครื่องท าแห้ง
แบบพ่นฝอยด้วยวิธีประกอบตัวเอง

11 ป.โท นายฤทธิพร ทองปรอน วิศวกรรมวัสดุและการผลิต /TGGS ผศ.ดร.พฤทธ์ิ โกวิทวรางกูร ดร.ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ (A-
MED)

การศึกษากระบวนการหลอมละลายซ้ าด้วยเลเซอร์ในงานพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติของวัสดุโลหะTi-6AL-4V 
ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ฝังใน

12 ป.โท นางสาวสุกัญญา ปฐม
ภควันต์

วิศวกรรมวัสดุและการผลิต /TGGS ผศ.ดร.พฤทธ์ิ โกวิทวรางกูร ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ (MTEC) การศึกษาแบบจ าลองเชิงค านวณของเลเซอร์เคลื่อนที่ส าหรับการรักษาโรคผิวหนังและการผลิตชิ้นส่วน
ทางการแพทย์จากกระบวนการพิมพ์โลหะสามมิติ

13 ป.เอก นายรุ่งรัตน์ วิรติกุล วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ /TGGS รศ.ดร.อุณาโลม 
เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทล่ี

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล (ENTEC) วิธีการใช้กระบวนการแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบสี่ทางในการลดฝุน่พิษ PM 2.5 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก าจัดไอเสียในเครื่องยนต์ดีเซล

14 ป.โท นายลัทธสิทธ์ิ เดชศิริ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สิทธิชัย เด่นตรี ดร.รัศมิทัต  แผนสมบูรณ์ (NSD) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปุ่มกดแบบไม่สัมผัสลิฟต์อัตโนมัติ

15 ป.เอก นายแสงทอง ลี วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล ดร.พรพรรณ พาณิชย์น าสิน
(BIOTEC)

การส่งเสริมกระบวนการแอน แอโรยิคแอมโมเนียมออกซิเดชัน ซัลฟิโดเจเนซิส และเมทาโนเจเนซิสใน
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศด้วยการเติมเหล็กประจุศูนย์
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56ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ สถาบันวิทยสิริเมธี 

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

1 ป.เอก นายอาทิตย์ พิกุลงาม Materials Science and 
Engineering

ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ ดร.พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว 
(NANOTEC)

Development of new metal-organic framework (MOF) with high charge transporting 
ability and capable of long-wavelength absorption as light-absorbing materials for high-
efficiency photocatalytic water splitting system and organic photovoltaics (OPV)

2 ป.เอก นายพีรพฒัน ์อินตะค า Materials Science and 
Engineering

รศ.ดร.คัมภีร์ พรหมพราย ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน และ
ดร.สมประสงค์ ทองค า 
(NANOTEC)

Development of +2 and +3 metal catalysts supported by novel constrained Beta-
diimine ligands for biodegradable polymers in functional nanocomposite fibers

3 ป.เอก นางสาวปทิตตา 
ปรีดานรวฒุิ

Materials Science and 
Engineering

รศ.ดร.แดเนยีล เครสปี้ ดร.ดวงพร เครสปี ้(NANOTEC) Multifunctional nanocarriers for a sustainable society

4 ป.เอก นางสาวกุลณัฐ 
ศรีภูมิราช

Materials Science and 
Engineering

ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ ดร.สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ 
(NANOTEC)

Metal-organic frameworks as surface enhanced Raman scattering substrate for target 
molecules detection

5 ป.เอก นายสรวิชญ์ พิมุ Materials Science and 
Engineering

ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ ดร.สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ 
(NANOTEC)

Development of Metal-organic frameworks for ultrasensitive detection of volatile 
organic compounds

6 ป.เอก นายธณาธรณ ์ ชูบุญ
ลาภ

Chemical Engineering ผศ.ดร.จุฬารัตน ์วัฒนกิจ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 
(NANOTEC)

Electrooxidation of glucose derived compounds to 2,5-Furandicarboxylic acid (FDCA) 
and its derivatives

7 ป.เอก นายพีรณัฐ ชัยพรเฉลิม Chemical Engineering ผศ.ดร.จุฬารัตน ์วัฒนกิจ ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ 
(NANOTEC)

Conversion of alkanes to fine-chemicals in the presence of CO2 using single sites of 
monometals and bimetals supported on hierarchical zeolites

8 ป.เอก นางสาวศศินา 
เปรมใจชน

Biomolecular Science and 
Engineering

ศ.ดร.พิมพใ์จ ใจเย็น ดร.เพ็ญจิตร จิตรน าทรัพย์ 
(BIOTEC)

Enzyme engineering, structure determination, and biocatalysis of bacteriophage lysins

9 ป.เอก นายกัจจานะ บุญปาลิต Information Science and 
Technology

รศ.ดร.สรณะ 
นุชอนงค์

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 
(NANOTEC)

A data-driven framework for the discovery of high performance catalysts for CO2 
conversion to valuable product

10 ป.เอก นายถิรวัฒน ์ชูทอง Information Science and 
Technology

ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ดร.วินัย ชนปรมัตถ์ (NECTEC) Embodied Adaptive Autonomous NeuRal CONtrol for Robot Motion Intelligence (ERON)
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ AIT

No.
Scholarship 

Type
Student Nationality AIT Faculty NSTDA Researcher Research (Thesis) Topic ของนักศึกษา

1 ป.เอก นายอัครวิทย์  ทรัพย์แสงทอง Thai Prof.Vilas Nitivattananon ดร.นุวงศ์ ชลคุปต์ (ENTEC) Application of Urban Planning Measure Regulations in Station Area Development
and Urban Energy Infrastructure Efficiencies

2 ป.เอก Mr.Pham Ngoc Luat Vietnamese Assoc.Prof.Attaphongse
Taparukssanagorn

ดร.กมล เขมะรังษี (NECTEC) Ultra flexible 6G framework

3 ป.เอก นส.ศรีกุลณัฐ  นิลโนรี Thai Assoc.Prof.Attaphongse
Taparukssanagorn

ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช ร่วมกับ ดร.สุ
รัฐ ธีรพิทยานนท์ (NANOTEC)

Peer AI IoT: Peer to Peer Artificail Intelligent Computing platform for internet of 
all things

4 ป.เอก Toma Deb Nath Bangladesh Asst.prof. Avishek Datta ดร.เสกสรร พาป้อง (MTEC) Climate-risk management strategies and household food security of smallholder 
farmers:  Evidence from rural Thailand

5 ป.เอก ขจรพัฒน์ ธรีสทิ ธวิ์ราธร Thai Asst. Prof.Tanujjal Bora ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์   
( MTEC)

Development of Graphene Oxide-Based Self-healing Material for
Photopolymerization-based 3D Printing of Tactile Sensors

6 ป.เอก สุธินี เชาว์อมรภัทร Thai Prof.Vilas Nitivattananon ดร.กัมปนาท ซิลวา
(ENTEC)

Developing resilience framework for sustainable infrastructure development in an 
urbanized region with a focus on energy and transportation sectors: A case 
study on Bangkok Metropolitan Region, the Lower Chao Phraya River Basin, 
Thailand.7 ป.โท ณัฐพล ถุงเป้า Thai Asst.Prof.Chaklam

Silpasuwanchai
ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช(NANOTEC) EEG Classification of Motor Imagery Using Novel End-to-End Deep Learning 

Framework

8 ป.โท ธนเสฎฐ์ กิตติโพธิกลาง Thai Asst.Prof.Wenchao Xue ดร.อังคณา เจริญวรลักษณ์ 
(MTEC)

Development of graphene based porous electrodes for water desalination using 
capacitive deionization

9 ป.โท Sumit Vinod Jungi India Asst.prof.Ha Thanh Dong ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน  
(BIOTEC)

Development of Vaccine Against Nervous Necrosis Virus for Asian seabass
(Lates calcarifer).

10 ป.โท ยุภาวดี นาคแท้ Thai Asst.Prof.Indrajit Pal ดร.กัมปนาท ซิลวา  (ENTEC) Flood nearly real time early warning system in remote area

11 ป.โท สุพิชญนาฎ สุนาวินวรรตัน์ Thai Prof.Vilas Nitivattananon ดร.กัมปนาท ซิลวา  (ENTEC) Developing city model for transportation infrastructure resilience management in 
Chainat Province.
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

58

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รบัทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหิดล

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

1 ป.เอก นางสาวสลิดา อาลี คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพนัธุ์ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน 

และ ดร.กฤติกัญญ์ จันทร์ไพแสง

(BIOTEC)

การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเ์สริมแคลเซียมที่มีสารเพิม่
ประสิทธิภาพการดดูซึมในหนทูดลอง (In vivo efficacy study of 
calcium supplements with absorption enhancers in rats)

2 ป.เอก นายนรินทร์  ทิพย์พรชัย อายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ) 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ.ดร. พรสวรรค์ เหลือง
วุฒิวงษ์

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย  
ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน (BIOTEC)

Real-time Electrochamical Reverse Transcription Loop-Mediated 
Isothermal Amplification for Rapid Screening of COVID-19

3 ป.เอก นางสาวสุกัญญา  แซ่ดั่น กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร. รพีพรรณ                                  
วานิชวิริยกิจ

ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงต๊ิบ
(BIOTEC)

Research on histology and biochemistry of digestive tract to 
evaluate the effect  of alternative protein sources to replace 
fish meal in the Pacific whiteleg shrimp, Penaeus vannamei

4 ป.เอก นายอภินันท์  แสงศรีจันทร์ วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 
(นานาชาติ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร. จุฬารัตน์                             
ศักดาณรงค์

ดร.พงษ์ธนวฒัน ์เข็มทอง และ 
ดร. วรรณวิทู วรรณโมลี (NANOTEC)

Carbon Nanodot from Biomass for Photonics and Biomaterial 
Applications

5 ป.เอก นางสาวพชัรพรรณ สุวรรณนิล เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์

รศ.ดร. กุลชาติ                                   
จังภัทรพงศา

ดร.ดวงพร พลพานชิ (NANOTEC) การพัฒนาอนภุาคพอลิเมอรเชิงฟงกชัน เพื่อประยุกตใชเปนวัสดรุองรบั
ทางชีวภาพส าหรับชดุตรวจ วินจิฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสแบบรวดเรว็ในส่ิง
แวดลอม

6 ป.เอก นายเชาวภัทร เสรีวัฒนาชัย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร. พงศกร                                
กาญจนบุษย์

ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์(MTEC) เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ส าหรบัการใช้ในแสงต่ า

7 ป.เอก นางสาวทิฆัมพร  เหลืองวัฒนวิไล เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ภญ. ฤดี เหมสถาปัตย์ ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป (MTEC) Efficacy and safety of a novel topical hemostatic agent: In vitro 
and In vivo in animal models evaluations



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รบัทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

1 ป.เอก นายอมรเทพ 
กิ่งแก้ว

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) /วิทยาศาสตร์

รศ. ดร.วรรณวิภา 
วงศ์แสงนาค

ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
(BIOTEC)

การศึกษาไมโครไบโอมในทางเดนิอาหารของคนไทยที่ไดร้ับอาหารเสรมิพรีไบโอติกดว้ย
ชีววิทยาระบบ

2 ป.เอก นายมานพ แซ่อึ้ง กีฏวิทยา /เกษตร ศ. ดร.ธีรภาพ 
เจริญวิริยะภาพ 

ดร.ณัฐพงษ์ จูพัฒนกุล
(BIOTEC)

พาหะน าเชื้อมาลาเรยีบริเวณชายแดนไทย-กัมพชูา: ข้อมูลพื้นฐานทางกีฏวทิยาและการ
ประเมินความเส่ียงในการแพร่เชือ้มาลาเรีย โดยใช้ดัชนีวดัทางชวีวิทยา

3 ป.เอก นางสาวผกามาศ 
ลิ่มอรุณ

วิทยาการวัสดุนาโน /
วิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.วีรศักดิ์ 
สมิทธิพงศ์ 

ดร.ไพโรจน ์จิตรธรรม
(MTEC)

อิทธิพลของอันตรกิริยาแบบนอนโควาเลนท์ของสารประกอบยางธรรมชาติและสารตัวเติม
ที่มีต่อความสัมพันธข์องโครงสร้างสมบติั และเทอร์โมไดนามิกส์

4 ป.เอก นางสาวอาภาพร  
สีช านาญ

ฟิสิกส์ /วิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.วีรพัฒน ์
พลอัน 

ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์
(NANOTEC)

การสังเคราะห์และศึกษาลกัษณะทางเคมีกายภาพของอนภุาคแมกนโีต-ฟลูออเรสเซนต์
ส าหรับการประยุกต์ใชง้านหลายรูปแบบ

5 ป.เอก นางสาวนภัสสร 
จันกา

วิศวกรรมเคมี /
วิศวกรรมศาสตร์

รศ. ดร.อนุสรณ ์สืบสาย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
(NANOTEC)

การพัฒนาวสัดดุดูซับก๊าซเอทีลีนจากเถ้าชานอ้อยเพื่อยืดอายุการเก็บรกัษาผักและผลไม้
หลังการเก็บเกี่ยว

6 ป.เอก นายอุเทน        
พรมอริยะ

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ /เทคนิค
การสัตวแพทย์

ผศ. ดร.วุฒินันท์ 
รักษาจิตร์ 

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข
(BIOTEC)

การเพิ่มการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงดว้ยอาร์โทรสไป
รา พลาเทนซิส โดยการใช้ซับสเตรตท่ีเหมาะสม

7 ป.เอก นายปรัชญา      
สว่างมณีเจริญ

เทคโนโลยีชีวภาพ /
อุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร.กิติพงษ์ 
รัตนาภรณ์ 

ดร.อลงกรณ์ อ านวยกาญจนสิน
(BIOTEC)

การศึกษาปัจจัยก่อโรค และการผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ ของ Metarhizium
anisopliae และ ผลต่อการก่อโรคในหนอนดว้งหนวดยาวอ้อย



HRI-3.1 การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ

นักวิจัย ENTEC 
ดร.นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัย MTEC 
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
ดร.จิตติ มังคละศิริ

นักวิจัย NECTEC  
ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน
ดร.เจษฎา กาญจนะ
ดร.นพดล คีรีเพ็ชร
ดร.ละออ โควาวิสารัช
ดร.นพดล นันทวงศ์

การแต่งตั้งนักวิจัย สวทช. ด ารงต าแหน่งในมหาวิทยาลัย ปี 2564  จ านวน 21 คน
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ได้แต่งตั้งนักวิจัย สวทช. เป็นพนักงานสมทบ และบรรจุชื่อเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 8 คน คือ 

นักวิจัย CO-NOC ดร.ปัณฑิตา เรืองอารีย์รัชต์  ดร.วิรัลดา ภูตะคาม
นักวิจัย BIOTEC   ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์    
นักวิจัย MTEC     ดร.เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล   ดร.จุลเทพ ขจรชัยกุล

ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์   ดร.ดรุณี อัศวเสถียร      
ดร.เรืองเดช ธงศรี

นักวิจัย NANOTEC 
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ดร.สุวัสสา บ ารุงทรัพย์

• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย ได้แต่งตั้ง นักวิจัย สวทช. ให้เป็น Adjunct Faculty จ านวน 10 คน คือ 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งนักวิจัย สวทช. เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  จ านวน 3 คน คือ 
นักวิจัย BIOTEC  ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
นักวิจัย NSD      ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
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61ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
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แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-3.2 สนับสนุนนกัวิจัยแลกเปลี่ยน
จากต่างประเทศ (Visiting 
Professor/Researcher) ดึงดูดนักวิจัย
จากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่
ระดับหลงัปรญิญาเอก (Postdoc) ท้ัง
ไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยใน
ประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.

1. ร่วมมือกับศูนย์แห่งชาติสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติร่วมงาน
วิจัย กับ สวทช.

2. พัฒนาและส่งเสรมินักวิจัยอาชีพ
ระดับหลงัปรญิญาเอกโดยร่วมมือ
กับศูนย์แห่งชาติและหน่วยงาน
เฉพาะทางโดยท างานวิจัยรว่มกับ 
สวทช.และภาคเอกชน

1. พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดบัหลงัปรญิญาเอกโดยรว่มมือกับศูนย์แห่งชาติและหน่วยงาน
เฉพาะทาง โดยสนับสนุนนกัวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลงัปรญิญาเอก (Postdoc) จ านวน 28 คน และ 
Industrial Postdoc 21 คน รวม 49 คน 

สรุป มีจ านวนนักวิจัยหลังปรญิญาเอกและนักวิจยัแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาท าวิจัย กับนักวิจัย สวทช. ปี 
2564 : 49 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ (เป้าหมาย 30 คน) แบ่งเป็น NSTDA Postdoc จ านวน 28 
คน และ Industrial Postdoc จ านวน 21 คน) 

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีจ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

(Postdoctoral Researcher) และนักวิจัย
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting 
Professor/Researcher) มาท าวิจัย กับ
นักวิจัย สวทช. ไม่ต่ ากว่า 30 คน

พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรHRI3

ผลส าเร็จร้อยละ 163.2
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สังกัด

จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ใหม่)  (หน่วย: คน)
ปีงบประมาณ 2564

รวมNSTDA Postdoc Industrial Postdoc

ศช 4 7 11
ศอ 2 2
ศว 1 1
ศน 17 9 26
ศล. 1 1
NSD 4 4

A-MED 2 2
NBT 1 1
EECi 1 1
รวม 28 21 49

จ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ปฎิบัติงาน ณ สวทช.(ปี 2564)
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63ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 28 คน ศน. 17 คน ศว. 1 คน ศช. 4 คน ศอ. 2 คน A-MED 2 คน NBT 1 คน และ EECi 1 คน

สังกัด ชื่อ Postdoc นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/RG โครงการวิจัย เริ่มปฏิบัติงาน

NA
NO

TE
C

(17
)

ดร.ปิติรัตน ์กลิ่นธรรม ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงค์ ทีมวิจัยกระบวนการระดบันาโนเพือ่
อุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาต ารับนาโนอิมัลชั่นเกิดเองชนดิผงแห้งของดีเอชเอส าหรบัการใช้เติมแต่งคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์นมผง

1 มกราคม 2564

ดร.ปุณยนชุ อดุลย์ฤทธิกุล ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ ทีมวิจัยเข็มระดับนาโน การพัฒนาเทคโนโลยีฐานส าหรับน าส่งสารเข้าสู่เซลล์ดว้ยคลื่นอะคูสติกผ่านไมโครนดีเดลิ 16 มกราคม 2564

ดร.อรฉัตร เลิศอิทธิพร ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดบันาโน การพัฒนาวสัดผุสมแม่เหล็กหลากหลายคณุสมบติัส าหรบัการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 16 มกราคม 2564

ดร.ปรียานชุ บุตรมี ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดบันาโน การตรวจวัดสารก าจัดศัตรูพชืแบบหลายชนดิพร้อมกันเพือ่คุณภาพน้ าดว้ยเทคนคิการขยายสัญญาณรามาน 16 มกราคม 2564

ดร. นราธร เขมะศิริ ดร.อรรณพ คล้ าชื่น ทีมวิจัยการวิเคราะห์ระดบันาโน การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดคิรว่มกับนาโนเทคโนโลยีเพือ่ตรวจวินจิฉยัเชื้อและการหาตัวบง่ชี้ทางชีวภาพชนดิ 
ใหม่ใน extravascular particle จากผู้ป่วยไข้เลือดออก

1 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.พรทิพย ์ปิยะนชุ ดร.กันตพฒัน ์จันทร์แสนภักดิ์ ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดบันาโน การสังเคราะห์และพสูิจนเ์อกลกัษณ์ของสารเรืองแสงเพือ่ใช้เปน็เซ็นเซอร์ตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในน้ า 16 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.ธีฑัต เรืองจรูญ ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน การวิเคราะห์โปรตีโอมกิส์เพือ่ศึกษาเปรยีบเทียบผลของอนภุาคนาโนบรรจยุาท่ีมีต่อเซลล์สัตว์และพชื 1 มีนาคม 2564

ดร.กรกช  เพ็ชรศรี ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ทีมวิจัยความปลอดภัยระดบันาโน
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาแบบจ าลองเนือ้เย่ือปอดเพื่อศึกษาพยาธชิีววทิยาและประสิทธภิาพของยารกัษาโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

1 มีนาคม 2564

ดร.เจตณภาง คงเรือง ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดบันาโน การพัฒนาชดุตรวจแบบรวดเร็วดว้ยวิธอีิมมูโนโครมาโตกราฟชีนดิการไหลในแนวราบส าหรับเชื้อโควิท-19 1 มีนาคม 2564

ดร.กีรติ มีพร  ดร. ธีระ บุตรบุรี ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนแม่นย าสูง ส าหรับการสังเคราะห์แสงเทียมเลียนแบบพืช 1 มีนาคม 2564

ดร.ศรัณญา จันทราภิรมย์ ดร.ขจรศักด์ิ เฟื่องนวกิจ ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา การบูรณาการวิศวกรรมอุปกรณ์และตัวเร่งปฏฺิกิริยานาโนแม่นย าสูงส าหรับปฏิกิริยา
รีดักชันเชิเคมีไฟฟ้าของคาร์บอนไดออกไซด์สู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคาร์บอน 2 อะตอม

1 เมษายน 2564

ดร.อรณิชา สมบัติศรี ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและเวชส าอาง

การสกัดและพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจโดยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านผลิตภัณฑ์เวชส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

16 มีนาคม 2564

ดร.ธนภรณ์  นาคบัวแก้ว ดร.วรล อินทะสันตา กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ
เคลือบนาโน

การพัฒนาเส้นใยคาร์บอนโดยใช้ลิกนินท่ีสกัดจากวัสดุชีวมวลเป็นพรีเคอร์เซอร์ด้วย
กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง

1 เมษายน 2564

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.
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ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 28 คน ศน. 17 คน ศว. 1 คน ศช. 4 คน ศอ. 2 คน A-MED 2 คน NBT 1 คน และ EECi 1 คน

สังกัด ชื่อ Postdoc นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/RG โครงการวิจัย เริ่มปฏิบัติงาน

NA
NO

TE
C 

(17
)

ดร.ชัยฤกษ์ หอมศิริกมล ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบคัดกรองสารท าลายเซลล์แก่และการค้นหาสารออกฤทธิ์
ชะลอวัยชนิดใหม่จากพืชสมุนไพร

1 พฤษภาคม 2564

ดร.นพรัตน์ วิริยะกิจพัฒนา ดร. สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ ทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน โครงการ NPT: ระบบเซ็นเซอร์ความไวสูงส าหรับการตรวจวัดโปรตีนไกลเคท
เตดอัลบูมินจากสารคัดหลั่ง

1 พฤษภาคม 2564

ดร.ไพวัลย์ บัวจันทร์ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงค์ ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการศักยภาพของเบต้ากลูแคนท่ีแยกได้จากเชื้อรา Ophiocordyceps
dipterigena ในการใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและสารพรีไบโอติก

1 พฤษภาคม 2564

ดร.นัฐธพล ยอดศิลป์ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ทีมวิจัยการค านวณระดับนาโน โครงการการออกแบบและคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยา
ส าหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีฐาน

1 มิถุนายน 2564

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.

M
TE

C 
1

ดร. ชาคริต สูงประสิทธิ์ ดร.ดวงเดือน อาจองค์ ทีมวิจัยเคมีเซรามิก IBMLC3-การพัฒนาเส้นใยคาร์บอนโดยใช้ลิกนินท่ีสกัดจากวัสดุชีวมวลเป็นพรี
เคอร์เซอร์ด้วยกระบวนการปั่นแบบหลอมเหลว (melt spinning

1 ม.ค. 64-31 ธ.ค. 
64

BI
OT

EC
 4

ดร.อภิรักษ์ วิเศษชาติ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ Casting a broader net: Using targeted 16s rRNA metagenomic
sequencing and droplet microfluidic technology to capture bacterial 
communities of Mekong River Basin, Thailand 

1 พ.ย. 63-31 ต.ค. 
64

ดร.วราภรณ์ บุญนาค ดร.อลงกรณ์ อ านวยกาญจนสิน ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ กลุ่ม
วิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

The polyketide synthases PKS15 and PKS14 in a fungal 
entomopathogen and their roles in fungal physiology and virulence

1 พ.ย. 63-31 ต.ค. 
64

ดร.วีรภา ปนัดดาสิริสุข ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ Immobilization of xylanase from conversion of xylan to xylose and 
xylooligosacharides

16 ก.พ.64-15 ก.พ.
65

ดร.ภัสพณัฏฐ์ เสริมใหม่ ดร. สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยา
โมเลกุล กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุลทางการแพทย์

From molecule to medicines: rational basis for target discovery and 
drug development to overcome drug resistant malaria

16 มี.ค. 64 – 15 
มี.ค. 65
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รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (NSTDA Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 28 คน ศน. 17 คน ศว. 1 คน ศช. 4 คน ศอ. 2 คน A-MED 2 คน NBT 1 คน และ EECi 1 คน

สังกัด ชื่อ Postdoc นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย/RG โครงการวิจัย เริ่มปฏิบัติงาน

NE
CT

EC
 2

ดร.อาทิมา ธาราทิพยกุล ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(DSARG)

โครงการน าร่องการวิจัยและพัฒนาระบบบล็อกเชนเพื่อซื้อขายผลผลิตจาก
เกษตรกรสู่ผู้บริโภค (P2050639) 

1 พ.ย. 63 – 31 
ต.ค. 64

ดร.ประเสริฐศักด์ิ เจริญ
(JAIST)

ดร.เจษฎา ขัดทองงาม ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล 
(IST) กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)

Optimal Scheduling for Smart Building on Automated Demand 
Response System

1 มค 64 – 31 ธค 
64

A
-M

ED
 2

ดร.ธมนวรรณ อังกุรทิพากร ดร.สิรสา ยอดมงคล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทันตกรรมส าหรับการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 1 พ.ย. 63 – 31 
ต.ค. 64

ดร.เฉลิมขวัญ มกรพันธุ์ ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน การขยายก าลังการผลิตไฮดรอกซีอะพาไทต์และการขยายก าลังการผลิต
น้ าเคลือบของหน้ากากอนามัยท่ีใช้แผ่นกรองเคลือบวัสดุคอมพอสิทของไฮ
ดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมไดออกไซค์

1 ม.ค. 64 – 31
ธ.ค. 64

NB
T 

1 Dr.Nidhi Jha (india) ดร.ศิษเฏศ  ทองสิมา ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ การสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ืองจากข้อมูลการส ารวจระยะไกล
เพื่อท านายตัวชีวัดทางความหลากหลายทางชีวภาพของป่าและขยายผล
ของการท านายในพื้นท่ีป่าเข้าใหญ่ (P2051107)

1 ม.ค. 64 - 31 
ธ.ค. 64

EE
C

1 ดร.เอกชา ตนานนท์ชัย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ โครงการการศึกษาแพลตฟอร์มเปิดส าหรับการจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน

1 เม.ย.64-31 
มี.ค.65

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.
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66ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 21 คน      ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยพี่เลี้ยง ทีมวิจัย กลุ่มวิจัย
หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภทความ

ร่วมมือ

ระยะเวลาสัญญา

ปีที่ 1
อุตสาหกรรมเชื้อเพลงิชีวภาพและเคมชีีวภาพ

1 ดร.วโรธร ไพรสุวรรณ

เคมีอินทรีย์ จุฬาฯ

ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยี

เพื่อคุณภาพชีวิตและ

เวชส าอาง

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดบันา

โน

NANOTEC การพัฒนาน้ ายาส าหรับท าความ

สะอาดคอยล์เย็นของ

เครื่องปรับอากาศ

บริษัท แพค คอร์

ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด

รับจ้างวิจัย 1 ต.ค.63 – 31 

ธ.ค. 63(ลาออกท า

ธุรกิจ)
2 ดร.ปนดัดา ปฏิพัทธ์ปัญญา

(ทุน คปก.) เคมี มช.

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ - กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและ

การค านวณระดบันาโน

NANOTEC การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและ

กระบวนการส าหรับการผลิต

สารเคมีชีวภาพ

บริษัท มิตรผลวิจัย 

พัฒนาอ้อยและน้ าตาล 

จ ากัด

รับจ้างวิจัย 16 พ.ย. 63-15 

พ.ย. 64

3 ดร.จุฑารัตน ์สุดจันทร์ฮาม 

(พสวท.) เคมีเชิงฟิสิกส์ มหิดล

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ฝ่ายวิจัยกราฟนีและ

นวัตกรรมการพมิพ์

อิเล็กทรอนิกส์

NSD การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

เพอรอฟสไกต์ด้วยเทคโนโลยีการ

พิมพ์ (Printed perovskite 

solar cell)

ปตท. รับจ้างวิจัย 1 มีค.64-31 28 

กพ. 65

4 ดร.เยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร

วัสดุศาสตร์ มช.

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ฝ่ายวิจัยกราฟนีและ

นวัตกรรมการพมิพ์

อิเล็กทรอนิกส์

NSD โครงการการศึกษาการใช้ท่อ

คาร์บอนนาโนท่ีได้จากแฟลรก์๊าซ

ส าหรับประยุกต์เปน็อุปกรณ ์

ส าหรับกักเก็บพลังงาน

ปตท.สผ. รับจ้างวิจัย 1 เมย. 64 – 31 

มีค. 65

5 ดร.สุนทร แสงส่อง

(พวอ.) เคมีอุตสาหกรรม มจพ.

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยี

เพื่อสิ่งเเวดล้อม 

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ

เคลือบนาโน 

NANOTEC การดัดแปรพื้นผิวอนภุาคแม่เหล็ก

เพื่อประยุกต์ส าหรบัการแยกทาง

ชีวภาพ

บริษัท เจียไต๋ จ ากัด รับจ้างวิจัย 1 เม.ย. 64 –

31 มี.ค. 65

6 ดร.จตุพร ปานทอง

(ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา

นครินทร์) วิศวกรรมเคมี มอ.

ดร.พงษ์ธนวฒัน ์เข็มทอง ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและ

การค านวณระดบันาโน

NANOTEC การพัฒนากระบวนการผลิตถ่าน

ชีวภาพที่มีค่าความรอ้นสูงจากชีว

มวลเพื่อใช้ในโรงไฟฟา้ชีวมวล

บริษัท สหภัณฑ์ประชา

สันต์กลการ จ ากัด

รับจ้างวิจัย 16 เม.ย. 64 – 15 

เม.ย. 65

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.
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67ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 21 คน   

ที่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยพี่เลี้ยง ทีมวิจัย กลุ่มวิจัย
หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภทความ

ร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1
อุตสาหกรรมเชื้อเพลงิชีวภาพและเคมชีีวภาพ

7 ดร.จิตรลดา  บุญเลิศสมุทร

(ทุนรัฐบาลญีปุ่น่) Advanced Fibro-

Science (Kyoto Institute of 

technology)

ดร.วรล อินทะสันตา - กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ

เคลือบนาโน 

NANOTEC การพัฒนาเสน้ใยจากพอลิเมอร์คอม

พอสิท 

บริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

รับจ้างวิจัย 16 เม.ย.64 –

15 เม.ย. 65

8 ดร.วริศรา ดีรัตน์ตระกูล

(ทุน คปก.)

วิศวกรรมเคมี มก.

ดร.วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยา

และการค านวณระดบันาโน

NANOTEC การผลิตสารเคมีฐานชีวภาพมูลค่าสูง

และวัสดุนาโนฐานชวีภาพข้ันสูงจาก

ของเหลือทิ้งภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม

บริษัท น้ ามันพืชปทุม 

จ ากัด

รับจ้างวิจัย 1 พ.ค. 64–

30 เม.ย. 65

9 ดร.จารุวรรณ ภูศรี  

วิศวกรรมเคมี มศก.

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ - กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยา

และการค านวณระดบันาโน

NANOTEC การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับ

อุตสาหกรรม

บริษัท กรีน เทคโนโลยี รี

เสิร์ช จ ากัด

รับจ้างวิจัย 1 พ.ค. 64–

30 เม.ย. 65

10 ดร.จิรศักดิ์ สุกันธา 

วัสดุศาสตร์ มช. 

ดร.อนุรัตน ์วิศิษฏ์สรอรรถ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

การสังเคราะห์กราฟนี

ฝ่ายวิจัยกราฟนีและ

นวัตกรรมการพมิพ์

อิเล็กทรอนิกส์

NSD การสังเคราะห์ CNT จาก flare gas 

โดยกระบวนการ CVD ด้วย 

catalysts เชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุนต่ า

บริษัท ปตท.ส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน)

ร่วมวิจัย 1 พค 64 – 30

เม.ย. 65

อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่

11 ดร.วิภาวี ลิ้มสกุล

Material and biomaterial science 

and Eng. UC, USA

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ทีมวิจัยวัสดุและระบบที่ใช้

พลังงานจากไฟฟา้เคมี

กลุ่มวิจัยวัสดุส าหรับ

พลังงาน

ENTEC โครงการการพัฒนาวัสดโุลหะออกไซด์

แคโทดส าหรับแบตเตอรี่ลเิทียม-

ซัลเฟอร์

Global Power Synergy 

Company, Ltd

รับจ้างวิจัย 1 ต.ค.63-30 

ก.ย.64

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.

ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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68

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 21 คน 

ที่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยพี่เลี้ยง ทีมวิจัย กลุ่มวิจัย
หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภท

ความ

ร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอ์ัจฉริยะ

12 ดร.ชาคริยา มาลาสุช (พสวท.)

วิศวกรรมไฟฟ้า

Kyushu University

ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ ทีมวิจัยระบบนวตักรรไร้

สายและระบบอัจฉรยิะ

กลุ่มวิจัยระบบนวัตกรรม

ไร้สายและระบบอัจฉรยิะ

NSD การพัฒนาชดุตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควดิ-19 

แบบประหยัดและรู้ผลทันที

บริษัท แมกโนเลีย ควอ

ลิตี้ ดีเวล๊อบเม้นต์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด

ร่วมวิจัย 16 ธค 63-15 

ธค 64

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
13 ดร.น้ าฝน สืบวงษา

(ทุนศูนย์วิจัย มข.) 

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ มข

ดร. สุกัญญา ยงเกียรติ

ตระกูล 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ

ตรวจวินิจฉัยและการค้นหา

สารชีวภาพ

BIOTEC การออกแบบและพฒันาชุดตรวจแบคทีเรยีดว้ย

เทคนิค Mass Array ระยะที่ 2: การพัฒนา

และทดสอบชุดตรวจเพือ่น าไปสู่การใช้งานจรงิ

บริษัท ไลโฟมิกส์ จ ากัด ร่วมวิจัย 1 มค-31 ธค 

64

14 ดร.ประภาพรรณ หลาซิน (พสวท.)

Plant and Microbial Biology, U 

of Minnesota, USA

ดร. สุริษา สุวรรณรังษี  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรี

ไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

BIOTEC การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพแบบทั้งเซลล์

ยีสต์เพื่อใช้ในกระบวนการผลติน้ าตาลทรี

ฮาโลส

ปตท. ร่วมวิจัย 1 ก.พ. 64-31 

ม.ค. 65

15 ดร.กนก วงรัฐปัญญา

(TGIST/NSTDA)

เทคโนโลยีชีวเคมี มจธ.

ดร.ธิดารตัน ์นิม่เชื้อ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรี

ไฟเนอรีและชีวภัณฑ ์

BIOTEC การคัดเลือกองค์ประกอบของเอนไซม์เพื่อ

ดัดแปลงวิถีเมแทบอลิซึมของเชื้อจุลินทรีย์ใน

การสังเคราะห์สารประกอบแซนโทน 

(Xanthone) ส าหรับใช้เป็นสารออกฤทธิ์ส าคัญ

ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม

บริษัท ควอลิตี้พลัส 

จ ากัด

ร่วมวิจัย 1 กพ 64-31

มค 64

16 ดร.ชญานนท์ โชติรสสุคนธ์ (เพชร

พระจอม)เทคโนโลยีพลังงาน มจธ.

ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรี

ไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

BIOTEC การเพิ่มมูลค่าลิกนนิเพือ่การผลิตสารเคมีและ

วัสดุชีวภาพในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี

บ. ทีอาร์อาร์ ไบโอโปร

ดักส์ จ ากัด

ร่วมวิจัย 16 ก.พ. 64-15

ก.พ. 65
17 ดร.อัฐพร บุญเจริญ (TGIST)

เภสัช จุฬาฯ 

ดร. วรรณพ วิเศษสงวน กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่น

และนวัตกรรมอาหาร

BIOTEC Alternative source of protease for 

lysozyme peptide production and its 

new applications

บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค 

จ ากัด และ บริษัท ดี 

เอม เอฟ (ประเทไทย) 

จ ากัด

ร่วมวิจัย 1 เม.ย. 64 –

31 มี.ค. 65

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.

ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 



www.nstda.or.th
© NSTDA 2021

69ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

รายชื่อนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Industrial Postdoc) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 21 คน 

ที่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยพี่เลี้ยง ทีมวิจัย กลุ่มวิจัย
หน่วยงาน

เฉพาะทาง
โครงการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม

ประเภทความ

ร่วมมือ

ระยะเวลา

สัญญา

ปีที่ 1
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

18 ดร.ขวัญฤทัย มาลัยเรือง 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.บูรพา

ดร. ไว ประทุมผาย ทีมวิจัยเทคโนโลยีการ

ควบคุมทางชีวภาพ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟ

เนอรีและชีวภัณฑ์

BIOTEC การพัฒนากระบวนการผลิตเบต้า

กลูแคนโพลีแซคคาไรด ์และเบต้า-กลู

แคนโอลิโกแซคคาไรด์ในระดบั

อุตสาหกรรม และการประเมินความ

ปลอดภัยเพื่อการเปน็อาหารเสริม

บริษัท เอเชียสตาร์ 

เทรด จ ากัด

ร่วมวิจัย 1 พค 64 – 30 

เม.ย. 65

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
19 ดร.นภัสสร มนทา (ทุนป.เอก 50 ปี 

มช.)

สัตวศาสตร์และสัตวน้ า มช.

ดร.อติกร ปัญญา ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอาหาร

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่น

และนวัตกรรมอาหาร

BIOTEC Development of Plant based 

Pasteurized Egg Product

บริษัท ดรอป แอนด์ 

พิค กรุ๊ป จ ากัด

รับจ้างวิจัย 16 มี.ค. 64 –

15 มี.ค. 65

20 ดร.ต๊ิก อุ้ยรัมย์

(ทุนเรียนดวีิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย)

เคมีประยุกต์ ม.แม่โจ้

ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ ทีมวิจัยวัสดุตอบสนอง

ระดับนาโน 

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและ

เซ็นเซอร์ระดับนาโน

NANOTEC โครงการการศึกษาคุณสมบติัทางเคมี

กายภาพ และชีวภาพของสูตรฟรุกโต

โอลิโกแซคคาไรด์ที่ข้ึนรูปแบบผง

บริษัท มิตรผลวิจัย 

พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล จ ากัด

รับจ้างวิจัย 1 เม.ย. 64 –

31 มี.ค. 65

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

21 ดร.ณัฐพงษ์ พินปรุ

เคมีประยุกต์ สจล.

ดร.วรล อินทะสันตา - กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ

เคลือบนาโน 

NANOTEC การเตรียมฟิล์มจากคอมโพสิตฟลิ์ม บริษัท แทนเทค 

จ ากัด

รับจ้างวิจัย 1 เม.ย. 64 –

31 มี.ค. 65

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.

ปกปิดเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

http://www.businessinthai.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9b-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8/
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70ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

เชิญ บพค. ตรวจเยี่ยมโครงการ Industrial Postdoc

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย และ ศน. ต้อนรับคณะ  บพค. เยี่ยมเยือนบริษัท ไบโออินโนเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งร่วมวิจัยกับ ศน. 
โดยมี ดร.วรายุทธ สะโจมแสง เป็นหัวหน้าโครงการ และ Industrial postdoc ดร.ชฎาพร ครุฑพิจิตร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล (29 มีนาคม 2564)

70

กิจกรรมที่ 3 
Q2

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.
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Mentoring System

ดูแลและส่งเสริมให้ industrial postdoc ได้เรียนรู้

และฝึกฝนเพื่อประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ท้ังสองด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน R&D จากนักวิจัยพี่เลี้ยง

ท่ีถ่ายทอดทักษะ เทคนิคและประสบการณ์วิจัย

ท่ี ได้สั่ งสมมา และถ่ ายทอดออกมาใน รูปแบบ

ของผลงานวิจัย วิชาการต่างๆ เช่น International 

Publication, ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร

ใ น เ ว ที น า น า ช า ติ  เ ป็ น ต้ น  ส่ ว น ด้ า น  D&E

ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าวิธีการ

ท างานแบบอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาภายใต้ปัจจัย

อันจ ากัด เช่น ต้นทุน เวลา เป็นต้น กรอบแนวคิดเชิง

ธุรกิจท่ีขับเคลื่อนให้ภาคการบริการและการผลิต

เดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพและก้าวหน้า รวมถึงการ

พัฒนากระบวนการผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

จาก RDDE เป็นต้น

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.
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72ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ Industrial Postdoc 

72

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) จัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยหลังปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร 1 กิจกรรม และออกแบบ Template แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของ Industrial Postdoc เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานเฉพาะทาง

HRI-3.2 สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher)ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) 
ทั้งไทยและต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช.
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73ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-3.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรวิจัยผ่านกลไก R&D 
Sharing  (โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
บุคคลวิจัยภายนอก ประชาคมวิจัย ทั้ง
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อ
น าไปสู่การเพ่ิมโอกาสการท างาน
ร่วมกันในอนาคต)

1. ด าเนินการจัดกิจกรรม R&D 
Sharing 2021   

2. จัดท าผลส ารวจความพึงพอใจ
และสรุปผลการด าเนินงาน

จัด R&D Sharing 2021 ส าเร็จตามแผน โดยจัดเป็นรูปแบบรายการทอล์กโชว์ สนทนาพูดคุย แชร์เรื่องราว ความรู้ 
ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ผ่าน 3 Platform Online หลัก ได้แก่ Facebook Live NSTDA-
สวทช., Club House ห้อง Sci Scene และ NSTDA Podcast: Soundcloud, pod bean, apple Podcast, google 
podcast, Spotify  ทุกวันพุธ เวลา 10.15-11.30 น.ด าเนืนการจัดกิจกรรม R&D Sharing 2021 ภายใต้หัวข้อ นักวิจัยไทย...
สู้ภัยโควิด-19 เป็นจ านวน ท้ังสิ้น 9 คร้ัง 9 หัวข้อ ดังนี้ 
1. 4 ส.ค. 64 - แสง UV-C ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
2. 11 ส.ค. 64 - อยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
3. 18 ส.ค. 64 - ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก โดย ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ
4. 25 ส.ค. 64 - สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความส าเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย โดย ดร. ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
5. 1 ก.ย. 64 - อีกทางเลือกชุดตรวจโควิด ติด...ไม่ติด ท่ีนี่มีค าตอบ โดย คุณวรรสิกา เกียรติปฐมชัย
6.  ุ8 ก.ย. 64 - เจาะลึกระบบดูแลผู้ป่วยทางไกล Home Isolation โดย คุณวัชรากร หนูทอง
7. 15 ก.ย. 64 - ชุดตรวจนาโน COVID-19 Antigen Rapid Test โดย ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
8. 22 ก.ย. 64 - เปลความดันลบ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 หรือ ‘PETE โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
9. 29 ก.ย. 64 - Bodiiray เคร่ืองเอกเรย์ดิจิทัล พร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ดร.เสาวภาคย์ 

ธงวิจิตรมณี และ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู
โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

• มีผู้รับชมสดผ่านทาง facebook และ club house จ านวน 918 คน คิดเป็นบุคลากรกลุ่มวิจัย ร้อยละ 78.43 ซึ่งเกิน
กว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้  (เป้าหมายร้อยละ 50)

• ความพึงพอใจจากกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92.5 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ 85)

• รับชมผ่าน NSTDA Podcast จ านวน 785 คน (EP1-8)
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• ผลส าเร็จการจัดกิจกรรม R&D Sharing
• บุคลากรกลุ่มวิจัยเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด
• เผยแพร่บน public platform ไม่น้อยกว่า 

1 ช่องทาง 
• ผลส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับจากกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมโยงการท างาน (NSTDA Connect) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรHRI3

ผลส าเร็จร้อยละ 133
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75ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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77ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กร

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.1 กลไกพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรวิจัย (ทบทวนปรับปรุงโปรแกรมให้สะท้อนการ
สร้างคุณภาพในงานและมีกลไกแนวคิดเชิงธุรกิจ) อาทิ
• Real World Exploring Learning 4 Function 

Ex. ITAP, AGRITEC, RDI, HRD
• กิจกรรมพี่เลี้ยงนักวิจัยใหม่ และการสร้าง/พัฒนาพี่

เลี้ยงนักวิจัย 
• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ
• การพัฒนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยก่อน

ลาศึกษา

1. ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนากลุ่มบุคลากรตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

2. สรุปและรายงานผล 
รวมถึงรวบรวม
ความเห็นเพ่ือการ
ปรับปรุงแนวทางและ
รูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม

1. Real World Exploring Learning 4 Functions  Ex. ITAP, AGRITEC, RDI, HRD รูปแบบการพัฒนา: Mentor / Sharing / 
Site Visit ระยะเวลา: 2 เดือนก่อนเข้า Lab วิจัย ความถี่: 2 กิจกรรม/โครงการ/ สัปดาห์ ด าเนินการ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 
โดยมีบุคลากรวิจยัใหม่เข้าร่วม ดังนี้

รุ่นที่ 1 จ านวน 2 คน ได้แก่ ดร.กนกธร บุญกิจภัทรกลุ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ /ทีมวิจัยเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์ฝังใน สก. ดร.ภาวศุทธิ แสงดี ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนกิส์ ทีมวิจัยนวัตกรรมพืน้ผิววัสดแุละอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดกิ 
ศอ. 

รุ่นที่ 2 จ านวน 5 คน ได้แก่ ศุภชัย สัตยานุรักษ์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรปูยาง (IRM) ทีมวิจัยยางล้อและยางคอมพาวดท์ี่เปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม(TECT), รัตเขตร์ เชยกลิ่น ทีมวิจัยธนาคารพชื(NBPB) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) จีรนันท์ นนท์ค าวงค์ ทีม
วิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา(CAT) กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการค านวณระดบันาโน(NCAS) กัญญาณี แสงลี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย(์SPVT) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน(EIRG) พิมลวรรณ โภคาพันธ์ ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ(NBDB) ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ(NBT)

รุ่นที่ 3 จ านวน 3 คน ได้แก่ เพทาย จรูญนารถ ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปลาและกุ้ง(AFST), กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ าแบบบรูณา
การ(AAQG) วันเสด็จ เจริญรัมย์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวดั(IBST) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินจิฉัยและการ
ค้นหาสารชีวภาพ(IBIG) กมลวรรณ อิศราคาร ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร(FOMT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอรข้ั์นสูง(APT) 

รุ่นที่ 4 อิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและส่ิงอ านวยความสะดวก ศูนย์วจิัยเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (ไตรมาส3)

รุ่นที่ 5 จ านวน 2 คน ได้แก่ นายศรณ์ ศุขสาตร ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดษิฐ์ ศอ. และนายพงษ์ศธร จันทร์
ยอย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ กลุ่มวิจัยปัญญาประดษิฐ์ ศอ.  (ไตรมาส4)

2. กิจกรรมกลุ่มนักวจิัยพี่เลี้ยงสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารและนักวิจัยใหม ่ด าเนนิการจ านวน 2 ครั้งโดยมีนักวจิัยใหม่เข้าร่วมทั้ง 
2 กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 75 คนเข้าร่วม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ (เป้าหมายร้อยละ 80) คือ
1) 27 พ.ย.64 NSTDA Buddy Networking พูดคุยแลกเปลี่ยนใประเดน็การพฒันาบคุลากรวิจัย เช่น Real World Exploring 

Learning, เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ นวจ. SI9 ระบบความเชีย่วชาญ นวจ. ระบบ review e-hr และการเลื่อนต าแหนง่ เกณฑ์การ
ประเมินวิชาการ 20:80 NSTDA Care  และ ระบบเครื่องมือ NEM เป็นต้น 

2) 7 พ.ค. 64 Talk & Share: หาทุนข้างนอกอย่างไร / แหล่งทุนในสวทช. โดยมีผู้แทนผู้บรหิารระดบัสูงมาร่วมถ่ายทอดความรู้ คือ 
คุณวราภรณ์ แพทย์รักษ์ ผู้อ านวยการฝา่ย ฝ่ายบริหารแผนงานและติดตามประเมินผล (RPE) สายงานบริหารการวิจัยและพฒันา 
ร่วมด้วย คุณกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา และ คุณตวิษา พิพัฒน์ฐติิกร ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ (PBD)

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีจ านวนนักวิจัยใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Real World 

Exploring Learning  4 Function ครบ100% 
• ด าเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และนักวิจัยใหม่
จ านวน 1 คร้ังต่อปี และมีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

• บุคลากรวิจัยกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• ผลส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

HRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 113.8
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78ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กร

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.1 กลไกพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรวิจัย (ทบทวนปรับปรุงโปรแกรมให้สะท้อนการ
สร้างคุณภาพในงานและมีกลไกแนวคิดเชิงธุรกิจ) อาทิ
• Real World Exploring Learning 4 Function Ex. 

ITAP, AGRITEC, RDI, HRD
• กิจกรรมพี่เลี้ยงนักวิจัยใหม่ และการสร้าง/พัฒนาพี่

เลี้ยงนักวิจัย 
• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ
• การพัฒนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยก่อนลา

ศึกษา

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบุคลากรตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

2. สรุปและรายงานผล รวมถึง
รวบรวมความเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงแนวทางและรูปแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรวิจัยในแต่ละระดับ โดยมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่าน Online Platform โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยท่ีเข้าร่วมการ
พัฒนา คือ 1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ และมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงกว่าได้ 2.อายุงานในระดับ
ต าแหน่งอย่างน้อย 5 ปี ข้ึนไป มีคะแนน IADP ตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป โดยท่ีอย่างน้อย 2 ปี ต้อง 3.26 ท้ังนี้เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมศักยภาพในล าดับถัดไป เพราะฉะนั้นส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดการอบรมพัฒนาให้
สอดคล้องกับ NEW Normal ท่ีเปลี่ยนปลงไป โดยแบ่งตาม Job Grade ดังนี้ ซึ่งได้ด าเนินการ ระหว่าง ก.ค.- ก.ย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 126 คน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 81.74 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) แบ่งเป็น
1) PG 13-14 มีจ านวนผู้เข้าเรียน 31 คน : ลิขสิทธิ/์Fair Use/Creative Commons, จรรยาบรรณการใช้

สัตว์ทดลอง(เฉพาะงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง), Patent Mapping, พื้นฐานจริยธรรมงานวิจัย ผลประเมินความพึง
พอใจภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.90

2) PG 15 มีจ านวนผู้เข้าเรียน 32 คน : From Research to Market (Marketing Principle), Trend 
Analysis and Its Business Impact, Design Thinking, Story Telling for Business Communication 
ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  88.40

3) PG 16-17 มีจ านวนผู้เข้าเรียน 40 คน :  Advisory Mind, Account (Client) Management, 
จรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลอง (เฉพาะงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง), Project Management & Agile, จริยธรรม
การวิจัย ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.45

ซึ่งความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.25 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีจ านวนนักวิจัยใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Real World 

Exploring Learning  4 Function ครบ100% 
• ด าเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และนักวิจัยใหม่
จ านวน 1 คร้ังต่อปี และมีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

• บุคลากรวิจัยกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• ผลส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

HRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 113.8
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79ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ITAP AGRITEC HRD RDI
o เห็นถึงความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี

ของภาคอุตสาหกรรม
o แนวทางการให้ค าปรึกษาด้าน R&D 

และร่วมกันพัฒนาโครงการ
o การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการ

ของภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม

o ให้บริการความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร

o วินิจฉัยปัญหา ให้ค าปรึกษา และเสาะหา
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม

o ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอด

o สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมอื
ระหว่างเกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

o ร่วมออกแบบ/เป็นพ่ีเลี้ยง/ทีมงาน
กิจกรรมค่ายเยาวชน

o ร่วมเป็นทีมส่งเสริมและสนับสนนุการท า
กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน

o เรียนรู้บทบาท ทักษะการบริหาร 
วิเคราะห์โครงการในรูปแบบต่างๆ

o ร่วมเป็นทีมสนบัสนุนการคิดแอนการ
ด าเนินงาน

o การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการ
ร่วมกับ Mentor

หลักสูตรพัฒนา ส าหรับกลุ่มนักวิจัยใหม่ Real World Exploring Learning

รูปแบบการพัฒนา: Mentor / Sharing / Site Visit
กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัยใหม่ จ านวน 4 รุ่น 12 คน

ระยะเวลา: 2 เดือนก่อนเข้า Lab วิจัย ความถ่ี: 2 กิจกรรม/โครงการ ต่อสัปดาห์
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80ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ภาพกิจกรรม HRD AGRITEC (รุ่น 1 จ านวน 2 คน)
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81ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ภาพกิจกรรม HRD RDI (รุ่น 1 มีเพ่ิมเป็นจ านวน 3 คน )
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82ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ภาพกิจกรรมเรียนรู้รุ่น 4 (AGRITEC, ITAP) รูปแบบ Online
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83ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ภาพกิจกรรมพ่ีเลี้ยงต้นกล้า (27 พ.ย.63)
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84ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แชร์ทุนวิจัย (7 พ.ค.64)

Talk & Shar : หาทุนข้างนอกอย่างไร / แหล่งทุนในสวทช. นักวิจัยใหม่ 1-3 ปี  รูปแบบ Online

ก าหนดการชวนคุย
“Talk & Share หาทุนข้างนอกอย่างไร”  วันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 เวลา 12.00-13.30 น. 
12.00-12.30 น.  หาทุนข้างนอกอย่างไร / ทุน PMU
12.30-13.00 น.  แหล่งทุนภายในสวทช. ให้ข้อมูลส่วนขอบเขต
งานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย 5 กรอบ และทุนภายนอกสวทช. 
กองทุน กทปส. กกพ.
13.00-13.30 น. ถามตอบ
มีนักวิจัยเข้าร่วม 23 คน

ผลการกิจกรรม
- นักวิจัยได้ทราบช่องทางการติดต่อทุน 
สามารถเข้าตาม Link SPA ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งทางทีมพ่ีเอ๊าะ คุณติว ฝา่ยแผนฯ เว็ป SPA มีให้ที่
เมนู TOP เพราะการส่งทุนต้องค านงึถึงน า resource มาตอบโจทย์ สวทช ด้วย 
https://central.nstda.or.th/spa/pbd/revenue-driven.html
สอบถามได้ที่ พ่ีเอ๊าะ คุณก่ิงแก้ว วงศ์ฉายา kingkaew.wongchaya@nstda.or.th  พ่ีติว คุณต
วิษา พิพัฒน์ฐิติกร tawisa@nstda.or.th 
- ได้ทราบเนื้อหากรอบวิจัยการขอทุน RDI รายละเอียดทุนส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) สามารถตรวจสอบรายละเอยีดและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ตาม
เอกสารแนบ หรือ https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detailShortCut/1272 ติดต่อ พ่ีเจี๊ยบ 
(RDI) หรือคุณฉัตรกมล Email chatkmaol@nstda.or.th โทรศัพท์ภายใน 6429

- หัวข้อถัดไปที่สนใจ คือ เคล็ดลับการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้ทุน อยากฟงัประสบการณ์จาก
พ่ีๆค่ะ
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1

2

3

4

5

การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย
(R&D Quality Management)

การพัฒนามุมมองเชิงธรุกจิ (Business Approach) 

Science Communication

• วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการท างานวิจัย 
(งาน เงิน คน โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ)

• เคร่ืองมือการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย
• จริยธรรมงานวิจัย

• ระบบมาตรฐาน/คุณภาพ (ISO 17025, ISO 13485)
• แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืองานวิจัย 
• การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนสิุทธบิัตร
• เทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัย การใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

• Academic Writing
• Professional Presentation
• Story Telling Technic
• Scientific Sharing Forum

• Design Thinking
• Business Model Canvas
• From research to market
• Research Utilization

Engage & Motivate Teamความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นด้านการวิจัย
(R&D Basic Learning) • Project Management & Agile

• Researcher Mentoring

NSTDA Researcher

5 Modules

ผู้ช่วยวิจัย Level 13-14

ผู้ช่วยวิจัย Level 13-14

ผู้ช่วยวิจัย Level 15

นักวิจัย Level 16-17

นักวิจัย Level 16-17

86

รูปแบบการพัฒนา: e-Learning / Virtual Online / Webinar / 
Group Workshop / Application (ConicleX) / Sharing



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

87

25 ก.พ. 64

การยื่นขอรับ

ความคุ้มครอง

สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร

1
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา+TLO)

3-5 ก.พ.64

จริยธรรมการวิจยั

ในมนุษย์

(เฉพาะงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง)

0.5
วัน

Training/ E-
Learning

วิทยากรภายนอก

7 ต.ค 64

การบริหารคุณภาพ

และจริยธรรม

งานวิจัย

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(RQM + ORI)

ม.ิย. 64

การเขียนบทความ

วิชาการ

เตรียมความพร้อม

น าเสนอผลงานวิจัย

0.5
วัน

Training/
Workshop

ท่ีปรึกษาศูนย์ PAC

15 ม.ีค. 64

การบันทึกข้อมูล

งานวิจัย

E-Learning/Training

ก.ค. 64

ลิขสิทธิ์/Fair 

Use/Creative 

Commons

E-Learning

-

ส.ค. 64

Patent Mapping

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(STKS + TLO)

6 ส.ค. 64

จรรยาบรรณ

การใช้สัตว์ทดลอง

(เฉพาะงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้อง)
0.5
วัน

Training/
Workshop/e-Learning

วิทยากรภายนอก

18 มิ.ย. 64

Biosafety

(เฉพาะงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง)

E-Learning

-

ก.ย. 64

พ้ืนฐานจริยธรรม

งานวิจัย

E-Learning

-

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรวจิยั (PG13-14)

-

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 31 คน  

ผู้เข้าอบรม 14 คนผู้เข้าอบรม 9 คนผู้เข้าอบรม 13 คน

ผู้เข้าอบรม 1 คนผู้เข้าอบรม 10 คน
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1 ก.ย. 64
9.00-12.00 น.

From Research to 

Market (Marketing

Principle)

E-Learning (ConicleX)
5-10 ส.ค. 64

1
วัน

7 ก.ย. 64

9.00-12.00 น.

Design

Thinking

0.5
วัน

Story Telling for 

Business 

Communication

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรวิจัย (PG15)

7 ต.ค. 64
13.30-16.30

การบริหารคุณภาพ

และจริยธรรงานวิจัย

0.5
วัน

Online Workshop
(Webex)

วิทยากรภายใน
(RQM+ORI)

Online Workshop 
(Webex)

E-learning(ConicleX)
18-31 ส.ค. 64 E-learning 

(ConicleX)

E-learning(ConicleX)
18 ส.ค.-13 ก.ย. 64

0.5 
วัน

Online Workshop 
(Webex)

E-learning(ConicleX)
27 ส.ค.-6 ก.ย. 64

14 ก.ย. 64
9.00-16.00 น. 

1 
วัน

Online Workshop 
(Webex)

Trend Analysis and 

Its Business Impact

1-30 ก.ย. 64

กลุ่มเปา้หมายจ านวน 32 คน  

จ านวนเข้าเรียน 29 คน 
คิดเป็น 90.63%
ความพึงพอใจ
วิทยากร 94.80% 
หลักสูตร 86.48%

จ านวนเข้าเรียน 28 คน 
คิดเป็น 87.5%
ความพึงพอใจ

วิทยากร  89.60% 
หลักสูตร 86.24%

จ านวนเข้าเรียน 28 คน 
คิดเป็น 87.5%
ความพึงพอใจ
วิทยากร  91.12% 
หลักสูตร 82.17%

จ านวนเข้าเรียน 24 คน 
คิดเป็น 75%

(อยู่ระหว่างการเรียนถึง 
5 ต.ค.64)



ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

www.nstda.or.th
© NSTDA 2019

89

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรวิจัย (PG16-17)

ก.พ. 64

จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

(เฉพาะงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง)

3
วัน

Training/
Workshop/Sharing

วิทยากรภายนอก

มี.ค. 64

การบริหารคุณภาพ

และจริยธรรม

การวิจัย

(เชิง Practice)

0.5
วัน

Sharing

ผู้บริหาร สวทช.
(รอง ผพว. ประสิทธิ)์

พ.ค. 64

Researcher 

Mentoring

0.5
วัน

Sharing

RQM

พ.ค. 64

Market Insight 

Analysis and Its 

Business Impact

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

เม.ย. 64

วิทยากรภายนอก

ลิขสิทธิ์/Fair 

Use/Creative 

Commons

E-Learning

พ.ค. 64

การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยและ

รับผิดชอบต่อการ

มีช่ือในผลงานวิจัย

ท่ีปรึกษาศูนย์ PAC

0.5
วัน

Training/
Workshop

พ.ค. 64

Biosafety 

(เฉพาะงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง)

วิทยากรภายนอก

0.5
วัน

Training

มิ.ย. 64

Patent Mapping

0.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายใน
(STKS + TLO)

มิ.ย. 64

Business Model 

Canvas

0.5
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

ก.ค. 64

Account (Client) 

Management

1
วัน

Online Course & 
Training/Workshop

วิทยากรภายนอก

ก.ย. 64

จริยธรรมการวิจัย

2.5
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก

ต.ค. 64

CAPSIM 

simulation & 

Business 

Management

2.8
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก

มิ.ย. 64

Statistics: 

Research 

Methodology & 

Biostatistics 

(Advance Course)
3
วัน

Training/
Workshop/Sharing

วิทยากรภายนอก

ส.ค. 64

วิทยากรภายนอก

จรรยาบรรณ

การใช้สัตว์ทดลอง

(เฉพาะงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง)

0.5
วัน

Sharing

ส.ค. 64

Project 

Management & 

Agile

1
วัน

Training/
Workshop

วิทยากรภายนอก

ก.ค. 64

วิทยากรภายนอก

Advisory Mind

Online Course & 
Training/Workshop

0.5
วัน
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แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจการ
เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี

1. ด าเนินการ จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้พื้นฐานส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม/ไอเดีย เรียนรู้ทุกมิติของ
การเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup อย่าง
เข้มข้น ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่
วางไว้

2. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมผู้บริหาร

1. ด าเนินการ Kickoff สื่อสารกับกับเป้าหมาย จ านวน 30 คน เพื่อแจ้งรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนา Pre NSTDA 
Start-up วันท่ี 14 มิ.ย.2564 มีรายกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• Sharing จาก Startup รุ่นพี่ ดร.พนิต กิจสุบรรณ นักวิจัย BIOTEC  ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท สตาร์ทอัพ สวทช. 
คนแรก ของ สวทช. และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานเทคโนโลยี (CTO) บริษัท ไบโอ เจเนเทค 
อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด (BGIC)

• Experience Sharing Session ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ จาก คุณไผท ผดุงถิ่น CEO / Co-founder  
บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด (BUILK ONE GROUP)

• ฟังรายละเอียด Pre NSTDA Strat-up Learning Journey และ Orientation and Experience Sharing
คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผอ. BIC, ศจ.

2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม/ไอเดีย เรียนรู้ทุกมิติของการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
Startup ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ โดยเรียนรู้ผ่าน Online Platform ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 
กรกฎาคม 2564

• เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม/ไอเดีย ผ่าน e-Learning ประกอบด้วย 5 Modules 
ได้แก่ Business, Marketing, Communication, Finance, Law

• จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Model Canvas Online Workshop (Batch 3) วันท่ี 5, 9 กรกฏาคม 
2564 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนา BMC และการสร้างผลงานน าเสนอ

• จัดกิจกรรม Site Visit online: บริษัท คีนน์ จ ากัด วันท่ี 3 สิงหาคม 2564  

• จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) วันท่ี 20 ส.ค. 64 การประเมินมูลค่าธุรกิจ 
(Business Valuation) วันท่ี 27 ส.ค. 64 การก าหนดแผนการจัดหาเงินทุนและการก าหนดสัดส่วนหุ้นท่ี
เหมาะสม (Stages, Fund Raising, and Cap Table) วันท่ี 3 ก.ย. 64 และการให้ค าปรึกษาเชิงลึกราย
โครงการ (One-on-One Consultation) วันท่ี 10 ก.ย. 64

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีเจ้าของผลงานวิจัยเข้าร่วมหลักสูตรตลอด

โครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
• เกิดผลงานวิจัยท่ีมีความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและศักยภาพทางธุรกิจพร้อมส่ง
ต่อไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน เพื่อให้ ศจ. 
ด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
ผลักดันเป็น start up 

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 120
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แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจการ
เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี

1. ด าเนินการ จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้พื้นฐานส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม/ไอเดีย เรียนรู้ทุกมิติของ
การเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup อย่าง
เข้มข้น ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่
วางไว้

2. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมผู้บริหาร

3. หลังจากกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาความรู้พื้นฐานส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม/ไอเดีย เรียนรู้ทุกมิติของ
การเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup ตามแผนท่ีวางไว้ ในปีนี้มีโครงการท่ีผ่านการคัดเลือกรอบ Pitch Deck รวม 10 
ผลงาน มีรายละเอียดผลงานดังนี้ 

• FleXARs : เทคโนโลยีฟิล์มปัองกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต โดย นายนิธิ อัตถิ

• UNAI : ระบบติดตามเพื่อ Smart Hospital & Smart Industry โดยนายคณิน เปี่ยมงาม, นายพงษ์พิพัฒน์ 
เตชะพันธุ์

• LCD : Software Platform ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
น.ส.วัชชิรา บูรณสิงห์, น.ส.เพชรวดี ภัทรธนานันท์, น.ส.ภัทรพร มีคล้าย

• 3T-Smart Farm : ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อติดตามย้อนหลัง และคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร
ส าหรับ Farm Management และ Traceability โดย นาย โอภาส ตรีทวีศักดิ,์ นาย มนตรี แสนละมูล

• VIC : ผลิตภัณฑ์ในการท าหัตถการผ่านหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดย นายกวิน การุณรัตนกุล, น.ส.
จิตรลดา สารสัสดีกุล, น.ส.สโรชา กมลรังสีพร

• C&C Water : ระบบจัดการบริการด้านน้ าครบวงจร โดย นางจามร เชวงกิจวณิช

• Waste2Wealth : E-waste Digital Platform เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย นายกิตตินันท์ อันนานนท์

• Mattech : ระบบ Matching IP โดย นายสรศักย์ ชัยสถาผล

• Clean energy : นวัตกรรมกังหันลมขนาดเล็กผลิตไฟฟ้า โดย นายนวะวัฒน์ เจริญสุข 

• IoT Smart Farm : อุปกรณ์สั่งการ/ควบคุม smart farm โดย นายปิยะ ชาติไทยเจริญ 

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีเจ้าของผลงานวิจัยเข้าร่วมหลักสูตรตลอด

โครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
• เกิดผลงานวิจัยท่ีมีความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและศักยภาพทางธุรกิจพร้อมส่ง
ต่อไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน เพื่อให้ ศจ. 
ด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
ผลักดันเป็น start up 

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 120
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93ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจการ
เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี

1. ด าเนินการ จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้พื้นฐานส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม/ไอเดีย เรียนรู้ทุกมิติของ
การเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup อย่าง
เข้มข้น ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่
วางไว้

2. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมผู้บริหาร

4. จากการประเมินศักยภาพของแต่ละผลงาน โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อม Spin-
off เพื่อส่งต่อให้ ศจ. ด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสู่การผลักดันเป็น Startup มีท้ังหมด 7 ผลงานซึ่งเกิน
กว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมาย 5 ผลงาน) ดังนี้

• FleXARs : เทคโนโลยีฟิล์มปัองกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต 

• UNAI : ระบบติดตามเพื่อ Smart Hospital & Smart Industry

• LCD : Software Platform ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• 3T-Smart Farm : ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อติดตามย้อนหลัง และคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร
ส าหรับ Farm Management และ Traceability 

• VIC : ผลิตภัณฑ์ในการท าหัตถการผ่านหลอดเลือดอย่างครบวงจร 

• C&C Water : ระบบจัดการบริการด้านน้ าครบวงจร 

• Waste2Wealth : E-waste Digital Platform เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• มีเจ้าของผลงานวิจัยเข้าร่วมหลักสูตรตลอด

โครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
• เกิดผลงานวิจัยท่ีมีความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและศักยภาพทางธุรกิจพร้อมส่ง
ต่อไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน เพื่อให้ ศจ. 
ด าเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและ
ผลักดันเป็น start up 

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 120
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94ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

สรุปภาพรวมศักยภาพของแต่ละผลงาน : Pre-NSTDA Startup # Season2  

NSTDA Startup @ BIC 94ท่ีมา : Pre-NSTDA Startup #Season2 Spin-off Readiness
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VIC : ผลิตภัณฑ์ใน  
การท าหัตถการ
ผ่านหลอดเลือด
อย่างครบวงจร

FleXARs : เทคโนโลยีฟลิ์ม
ปัองกันการเกาะของ

สิ่งมีชีวิต

UNAI : ระบบติดตาม เพ่ือ 
Smart Hospital &   
Smart Industry

3T-Smart Farm : ระบบเก็บข้อมูล
อัตโนมัติเพ่ือติดตามและ
คาดการณ์ผลผลิต
ทางการเกษตร

Waste2Wealth : E-waste Digital  
Platform เพ่ือเศรษฐกิจ           
หมุนเวียน

C&C Water : ระบบจัดการบริการ
ด้านน ้าครบวงจร 

LCD : Software   
Platform ส าหรับ 
บริหารจัดการข้อมูล
วัฒนธรรมและความ   
หลากหลายทางชีวภาพ

IoT Smart Farm : อุปกรณ์ส่ังการ/
ควบคุม smart farm

Mattech : ระบบ Matching IP

Clean energy : นวัตกรรมกังหันลม
ขนาดเล็กผลิตไฟฟา้

T
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L
: 
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3
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L
: 
4
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L
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ยังสามารถพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและความพร้อมก่อนผลักดันต่อ 
เว้นแต่ มีเง่ือนไขพิเศษ เช่น มีผู้สนใจพร้อมลงทุน R&D เพ่ิมพร้อมกัน

ยังพ่ึงเร่ิมต้น ต้องวิจัยและพัฒนาอีกหลายด้าน

ดร.นิธิ อัตถิ 
(TMEC-NECTEC)

มีความพร้อมสูง และพร้อมท่ีจะผลักดันเปน็ธุรกิจ
เทคโนโลยี/ NSTDA Startup

น.ส.วัชชิรา บูรณสิงห์ (NECTEC)
และทีม

นายคณิน เป่ียมนาม (TMC)
นายพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์วัชชิรา 

(NECTEC)
สนใจน างานวิจัย NECTEC มาขยายผล

ดร.กวิน การุณรัตนกุล (A-Med) 
และทีม

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ (CO)

ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ (NECTEC)

ดร.จามร เชวงกิจวณิช (NANOTEC)

ดร.สรศักย์ ชัยสถาผล 
(NECTEC)

นายปิยะ ชาติไทยเจริญ (NECTEC)

นายนวะวัฒน์ เจริญสุข 
(NECTEC)

remark : วิเคราะห์โดย ทีม BIC / EK,WK
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95ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

กลุ่มเป้าหมายพัฒนาสู่ธุรกจิเทคโนโลย ี/ NSTDA Startup

NSTDA Startup @ BIC

VIC : ผลิตภัณฑ์ใน  
การท าหัตถการ
ผ่านหลอดเลือด
อย่างครบวงจร

FleXARs : เทคโนโลยีฟลิ์มปัองกัน
การเกาะของสิ่งมีชีวิต

UNAI : ระบบติดตาม เพ่ือ 
Smart Hospital &   
Smart Industry

3T-Smart Farm : ระบบเก็บข้อมูล
อัตโนมัติเพ่ือติดตามและ
คาดการณ์ผลผลิต
ทางการเกษตร

Waste2Wealth : E-waste Digital  
Platform เพ่ือเศรษฐกิจ           
หมุนเวียน

C&C Water : ระบบจัดการบริการ
ด้านน ้าครบวงจร 

LCD : Software   

Platform ส าหรับ 
บริหารจัดการข้อมูล
วัฒนธรรมและความ   
หลากหลายทางชีวภาพ

ดร.นิธิ อัตถิ (TMEC-NECTEC)

นส.วัชชิรา บูรณสิงห์ (NECTEC)
และทีม

นายคณิน เป่ียมนาม (TMC)
นายพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธ์ุวัชชิรา (CO/NECTEC)

สนใจน างานวิจัย NECTEC มาขยายผล

ดร.กวิน การุณรัตนกุล (A-Med) 
และทีม

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ (CO)

ดร.โอภาส ตรีทวีศักด์ิ (CO)

ดร.จามร เชวงกิจวณิช (NANOTEC)

ท่ีมา : Pre-NSTDA Startup #Season2

Group 1

Group 2

Group 3

BM/BP +

BM/BP ++

BM/BP + R&D  +++

remark : วิเคราะห์โดย ทีม BIC / EK,WK

หารือเพ่ือผลักดันเป็น 
NSTDA Startup

หารือเพ่ือผลักดันเป็น 
NSTDA Startup

Select โครงการ เพ่ือ 
Priority  และหารือเพ่ือ
ผลักดันเป็น NSTDA 
Startup
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96ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

14 ม.ิย. 15 มิ.ย.–15 ก.ค. 5, 9 ก.ค. 23 ก.ค.

3 ส.ค. 20,27 ส.ค.
3,10 ก.ย.

สัปดาห์ที่ 2 
ก.ย.

สัปดาห์ที่ 3 
ต.ค.

   

Batch 2: Business & Marketing Online Courses 
Batch 3: Business Model Canvas 
Workshop

Batch 1: Orientation & Experience Sharing

Batch 5: Site Visit 0nline

Batch 6: Incubation 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ ความเข้าใจการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี
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HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ ความเข้าใจการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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HRI-4.2 โครงการพัฒนาส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ ความเข้าใจการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี
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100ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.3 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent) และพัฒนากลุ่มผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับสูง อาท*ิ
• Intensive Management 

Development Program (iMDP)
• Successor planning & 

Development

1. Successor
1.1 น าเสนอแนวทางการท างานต่อ
ผู้บริหารระดับสูง

1.2 ด าเนินการพัฒนาตามหัวข้อที่
ออกแบบไว้

2. การพัฒนา Successor (IMDP / 
MDP for research team 
leader)
2.1 ประเมินผลความเหมาะสมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งผู้จัดการ และ
สรุปผลโครงการ

Succession

• ที่ประชุม HR top ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 เม.ย. 64 เห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง (Key Position) 
ส าหรับ Succession Planning ผู้บริหารระดบัสงู (ระดับ Tier 2-3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการออกแบบแผนพัฒนา Potential Successors และที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบรหิารงานบคุคล สวทช. ครั้งท่ี 2/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 64 เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินการ Succession Planning System 

• สื่อสาร HROD ศูนย์ และผู้ประสานงานบคุคลทราบเเมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 

• ผู้บริหารศูนย์/สายงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรอืเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม Potential Successors 
สรุปจ านวน Successor ผู้บริหารระดับสูง 74 คน (กลุ่มวิจัยวิชาการ 32 คน / สนับสนุนการวิจัย 25 คน 
/ บริหารและกลยุทธ์ 17 คน) และ Successor ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง จ านวน 39 คน 

• ออกแบบแผนพัฒนารายบุคคลส าหรบั Successor ผู้บริหารระดับสูง โดยโมเดล 30:20:10 และเริ่ม
ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ Financial Statement for Director (FSD) / 
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบรหิาร ส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ (EYP)  / All Access Plus Program / A 
Leader Story / และ Kick-off หลักสูตร Chef Technology Officer (CTOs) เม่ือวันที่ 5 ก.ค.2564

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• จ านวน Successor ส าหรับผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับสูง
• ผลส าเร็จของการพัฒนา Successor ตาม

หลักสูตรท่ีก าหนด

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 100
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101ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.3 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent) และพัฒนากลุ่มผู้
สืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
และระดับสูง อาทิ*
• Intensive Management 

Development Program (iMDP)
• Successor planning & 

Development

1. Successor
1.1 น าเสนอแนวทางการท างาน
ต่อผู้บริหารระดับสูง

1.2 ด าเนินการพัฒนาตามหัวข้อ
ที่ออกแบบไว้

2. การพัฒนา Successor (IMDP 
/ MDP for research team 
leader)
2.1 ประเมินผลความเหมาะสมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งผู้จัดการ และ
สรุปผลโครงการ

การพัฒนา Successor 
1. น าเสนอ Project Assignment จ านวน 8 กลุ่ม เมื่อวันท่ี 23, 29 เมษายน 2564 ประกอบด้วย (Avatar Secretary, 

Seamless Check-in, ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ สวทช., Smart Car-Parking, i-NSTDA Charge, หาเอกสารง๊ายง่าย, “C-
Card” : AnyConnect และ เราชนะ Office Syndrome)

2. Sharing Top Executive รูปแบบ Online ผ่าน Webex Meeting เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วม 35 คน มี
กิจกรรม ดังนี้ 

• Executive Sharing: - NSTDA Next Gen Leader โดย ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รอง ผพว. สายงานบริหาร 

• Sharing Session บุคคล พัสดุ การเงิน โดย คุณโสภิดา เนตรวิจิตร/คุณสุรีย์มาศ ทัสโร /คุณศิรินาถ แถบทอง ผอ. 
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี

• Talk & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. หลักเกณฑ์การผ่านหลักสูตร IMDP คือ เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 80% กรณีมี testing / Job Assignment ส่งครบถ้วน และมีผล

สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด, สามารถท าข้อสอบประมวลความเข้าใจด้านการบริหาร (งาน เงิน คน) ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนดทุกหัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการ ทัศนคติ ความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ และหัวข้อ Project Management ต้อง
อยู่ภายใต้ธีมท่ีองค์กรก าหนดไว้/คะแนนไม่ต่ ากว่า 80% โดยมีผลสรุปผลการอบรมดังนี้

• กลุ่มเป้าหมาย 41 คน เข้าเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 39 คน เข้าเรียนไม่ครบ 80% มี 2 คน 

• ท าข้อสอบประมวลความเข้าใจด้านการบริหาร (งาน เงิน คน) ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านท้ังหมด

• Project Management หัวข้อต้องอยู่ภายใต้ธีมท่ีองค์กรก าหนดไว/้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80% 

✓ คะแนน มากกว่า 80% มีจ านวน 6 กลุ่ม (Avatar Secretary 92% , Seamless Check-in 81%, ระบบค้นหา
ผู้เชี่ยวชาญ สวทช. 82%, Smart Car-Parking 81%, i-NSTDA Charge 88%, หาเอกสารง๊ายง่าย 89%

✓ คะแนนต่ ากว่า 80% มีจ านวน 2 กลุ่ม (เราชนะ Office Syndrome 79%,ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ สวทช. 82%, 
“C-Card” : AnyConnect 77%)

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• จ านวน Successor ส าหรับผู้บริหาร

ระดับกลางและระดับสูง
• ผลส าเร็จของการพัฒนา Successor 

ตามหลักสูตรท่ีก าหนด

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 100



HRI4.3 Succession Planning System

ก าหนด
“Key Positions”

1 2 3

ก าหนดแผนพัฒนาเพือ่สร้างศักยภาพ เตรียม
ความพร้อม ส าหรับผู้มี potential 

Top Executive Tier 1-3

Key Positions เกณฑ์ประเมนิ : NSTDA Success Profiles

ก าหนดแผนพัฒนารายบุคคลระยะ 1-3 ปี

คัดกรองรายชื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณา

ประเมินด้วยเครื่องมือคุณลักษณะความเป็นผู้นอ า 
(Personality Assessment)

วาง Model การพัฒนา Successor

คัดกรองรายชื่อและประเมินกลุม่เป้าหมาย

102
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CO BIOTEC ENTEC MTEC NECTEC NANOTEC Grand Total

Successor Tier3up 37 12 1 11 8 5 74

บริหารและกลยุทธ์ 13 2 1 1 17

วิจัยวิชาการ 4 7 1 10 5 5 32

สนับสนุนการวิจัย 20 3 2 25

Middle mgt 31 2 6 39

บริหารและกลยุทธ์ 8 4 12

วิจัยวิชาการ 2 2

สนับสนุนการวิจัย 23 2 25

Grand Total 68 12 3 17 8 5 113

ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2564

HRI4.3 Succession Planning System
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มอบหมายให้มี
การท างานระดับ RG 
หรือเทียบเท่า + 
รับผิดชอบงาน/
กิจกรรม cross 
function ใน agenda 
ของสวทช.ที่ชัดเจน

Public Training : หลักสูตร
ส าหรับเตรียมผู้บริหารระดับสูง 
ได้แก่  
• A Leader Story (Building 

Engaging Team) มีจ ำนวน 13 

คนที่ผ่ำนหลักสูตรนี้แลว้

• หลักสูตรพัฒนศักยภาพความ
เป็นมืออาชีพส าหรับผู้บริหาร 
(Work Like A PRO)

• Chef Technology Officer 
(CTOs)

70
Experiential Learning

20
Social Learning

10
Formal Learning

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

ได้รับการ 
Coaching/
Mentoring 
โดยผู้บริหาร
ระดับสูง

แผนพัฒนารายบุคคล – เตรียม TIER 3

เป็น Ambassador 
ของ สวทช. ในความ
เช่ียวชาญเทคโนโลยี
เฉพาะ ผ่านสื่อ NSTDA 
Channel และช่องทาง
อื่นๆ / เป็น speaker 
ใน R&D Sharing 
หัวข้อต่างๆ 

มอบหมายให้เป็น
ผู้แทนหน่วยงาน
ในการประชุม
ส าคัญทั้งภายใน
และการประชุม
ร่วมกับ
บุคคลภายนอก

วิจัยและ
พัฒนา

สนับสนุน
การวิจัย
และพัฒนา

บริหารและ
กลยุทธ์

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

เป็นผู้แทน
หน่วยงานใน 
conference ที่
เป็น Strategy 
ของศูนย์

การเป็น 
Mentor 
ให้กับ RG/RT 
รุ่นใหม่ 

การเป็น 
Mentor 
ให้กับ ผอ.
ฝ่าย/ผจก. รุ่น
ใหม่

ได้รับการ 
พัฒนาตาม
ผลประเมิน
ศักยภาพ
ความเป็น
ผู้น าในมิติ
ต่างๆเป็น speaker / 

วิทยากร ในการ 
Sharing หัวข้อ
ต่างๆ ภายใน/
ภายนอกองค์กร



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สก.© www.nstda.or.th 105

HRI-4.3 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต าแหนง่ (Successor) เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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HRI-4.3 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต าแหนง่ (Successor) เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
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107ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-4.4 การพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
มาตรฐานที่จ าเป็นของ สวทช. ตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564*

1. ด าเนินการจัดจา้ง ประสานงานต่อ
วิทยากรและด าเนินการจดัหลกัสูตรตาม
แผน

2. สรุปผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร
รายงานต่อผู้บริหารระดบัสงู

1. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรมาตรฐานที่จ าเป็นของ สวทช. ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2564 ไตรมาส 1-4 มีผลการด าเนินการภาพรวม ดังต่อไปนี้
1.1 HRD Training Day 2564 คิดเป็นร้อยละ 115.16
1.2 HRD Attendance Rate 2564 คิดเป็นร้อยละ 132.85

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564

ตัวชี้วัดปลายปี 64
• จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

ยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงวิชาการ Business บริหารจัดการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ Digital Transformation ของ
องค์กรHRI4

ผลส าเร็จร้อยละ 115.2



HRD Training Day 2564 

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
Overall Progress

29.00

54.50

20.00

21.00

31.00

41.00

35.50

4.00

24.50

111.50

24.50

23.00

21.50

39.50

32.50

33.33

84.48

204.59

122.50

109.52

69.35

96.34

91.55

Target Actual %

12.00 

244.00Overall Progress 281.00 115.16

Overall Progress 115.16% .%



HRD Attendance Rate 2564

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
Overall Progress

1,112

1,320

900

278

3,240

1,562

580

27

1,027

2,832

1,993

864

3,247

1,659

340

81.82

92.36

214.55

221.44

311.35

100.22

106.21

58.62

Target Actual %

33

Overall Progress 9,025 11,989 132.85

Overall Progress 132.85% .%



www.nstda.or.th
© NSTDA 2021

110ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ 

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานรว่มกันของบุคลากรวิจัย*

• สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความ
เช่ียวชาญ (Chief Technology Officers) 

• ก าหนดโครงการ/หัวข้อ/ประเดน็ ที่เป็นจุดขายของหน่วยงาน ที่
ต้องการสื่อสารให้สาธารณะรบัทราบและรบัรูแ้ละเกิดการยอมรับ

1. ก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารของแต่ละ
หน่วยงานทดลองปฏิบัติ
ตามช่องทางการสื่อสาร
และประเมินประสทิธิผล
ของช่องทางด าเนินการ
ตามแผนการสร้างผู้น า
เทคโนโลยี 

2. ด าเนินการตามแผนการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
และผู้น าหน่วยงานมี
ศักยภาพและทักษะในการ
เป็น Key Opinion 
Leader  (KOL) 
ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80%

1. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการสร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาท่ี สวทช. 
มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้ด าเนินการต่างๆ แบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
− ส่ือสารกับที่ประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์ และความหวังในการพัฒนา

ดังกล่าว เพื่อไปสู่การสร้างต้นแบบผู้น าอย่างเป็นรูปธรรม 
− สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารศูนย์ฯ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ วิสัยทัศน์ ทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละศูนย์แห่งชาติ ความคาดหวังของผู้บริหารต่อบทบาทของกลุ่ม
วิจัย/หน่วยงาน NSTI/ NQI/ Focus Center และมุมมองเชิงการสื่อสาร ภาพลักษณ์
ของ สวทช. (Visibility Positioning)

− จัดท าข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย และผู้อ านวยการหน่วยเฉพาะทาง 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดทักษะส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง

2. จัดท าข้อสรุปจากการท่ีได้หารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อก าหนดทิศทางการท างาน ในการ
ออกแบบแผนการพัฒนา และสร้างให้เกิดทักษะส าคัญที่จ าเป็นให้สามารถน าไปสู่การก าหนด
แผนกลยุทธ์ส่ือสารของหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย

3. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมท้ังปรับแผนการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลการวิเคราะห์และก าหนด Visibility Positioning พร้อมแผนการสื่อสาร
สู่สังคม ของกลุ่มวิจัย, NSTI, NQI, Focus Center ครอบคลุมหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 50% ในปี 2564 และ ครบ 100% ในปี 2565

• ปี 2564 เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   ไม่
น้อยกว่า 80% (จ านวนหน่วยงาน)  และ สื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 40% 

• ปี 2565 ปี เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   
ครบ 100% (จ านวนหน่วยงาน)  และ สื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 80%

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 110.8
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111ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ 

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานรว่มกันของบุคลากรวิจัย*

• สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความ
เช่ียวชาญ (Chief Technology Officers) 

• ก าหนดโครงการ/หัวข้อ/ประเดน็ ที่เป็นจุดขายของหน่วยงาน ที่
ต้องการสื่อสารให้สาธารณะรบัทราบและรบัรูแ้ละเกิดการยอมรับ

1. ก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารของแต่ละ
หน่วยงานทดลองปฏิบัติ
ตามช่องทางการสื่อสาร
และประเมินประสทิธิผล
ของช่องทางด าเนินการ
ตามแผนการสร้างผู้น า
เทคโนโลยี 

2. ด าเนินการตามแผนการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
และผู้น าหน่วยงานมี
ศักยภาพและทักษะในการ
เป็น Key Opinion 
Leader  (KOL) 
ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80%

4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบใหม่ ผ่าน 4 กลไกหลัก (Coaching, 
Sharing Lecture, Workshop) โดยเริ่มกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 64 มี
รายละเอียดดังนี้
− กิจกรรมการ Kick-off กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 39 คน เมื่อวันท่ี 5 กรกฏาคม 2564 

เพื่อส่ือสารกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนพัฒนา และจัด
กิจกรรม Executive Talk: Why Communication Matter ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจโดยคุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

− จัดกิจกรรมตามหัวข้อท่ีก าหนดใน Module 1-4 รูปแบบเป็นออนไลน์ โดยได้ด าเนินการจัด
เสร็จแล้ว ดังนี้

Module 1: Being NEXT RGD, Influencing the Other ได้แก่
• หัวข้อ Executive Talk: Why Communication Matter จัดเมื่อวันท่ี 5, 29 ก.ค. 

64
Module 2: Communication Foundation ได้แก่
• หัวข้อ STP Marketing Strategy จัดเมื่อวันท่ี 15 ก.ค. 64
• หัวข้อ Internal & External Communication จัดเมื่อวันท่ี 5 ส.ค. 64
• หัวข้อ Communication Strategy จัดเมื่อวันท่ี 9 ส.ค. 64
• หัวข้อ Integrated Marketing Communication จัดเมื่อวันท่ี 20 ส.ค. 64

Module 4: Hand-on real challenge

• หัวข้อ Media Planning จัดเมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 64
• หัวข้อ Crisis Management จัดเมื่อวันท่ี 2 ก.ย. 64
• หัวข้อ Communication Team Management จัดเมื่อวันท่ี 16 ก.ย. 64

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลการวิเคราะห์และก าหนด Visibility Positioning พร้อมแผนการสื่อสาร
สู่สังคม ของกลุ่มวิจัย, NSTI, NQI, Focus Center ครอบคลุมหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 50% ในปี 2564 และ ครบ 100% ในปี 2565

• ปี 2564 เกิดการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   ไม่
น้อยกว่า 80% (จ านวนหน่วยงาน)  และ สื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 40% 

• ปี 2565 ปี เกิดการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   
ครบ 100% (จ านวนหน่วยงาน)  และ ส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 80%

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 110.8
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112ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ 

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานรว่มกันของบุคลากรวิจัย*

• สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความ
เช่ียวชาญ (Chief Technology Officers) 

• ก าหนดโครงการ/หัวข้อ/ประเดน็ ที่เป็นจุดขายของหน่วยงาน ที่
ต้องการสื่อสารให้สาธารณะรบัทราบและรบัรูแ้ละเกิดการยอมรับ

1. ก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารของแต่ละ
หน่วยงานทดลองปฏิบัติ
ตามช่องทางการสื่อสาร
และประเมินประสทิธิผล
ของช่องทางด าเนินการ
ตามแผนการสร้างผู้น า
เทคโนโลยี 

2. ด าเนินการตามแผนการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
และผู้น าหน่วยงานมี
ศักยภาพและทักษะในการ
เป็น Key Opinion 
Leader  (KOL) 
ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80%

หมายเหตุ:  ส าหรับ Module 3: Art of Communication ก าหนดด าเนินการจัดภายในเดือน
ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยหัวข้อ Storytelling, Public Speaking, Workshop by Real 
Digital Publicis  เนื่องจากจ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติจริง (workshop) เพื่อให้เกิดทักษะด้านการ
สื่อสาร และได้รับประโยชน์สูงสุด วิทยากรให้ความเห็นว่าควรจัดในรูปแบบ on-site ใน
ห้องเรียน

5. ผู้อ านวยการหน่วยเฉพาะทาง หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน (NQI, NSTI, Focus 
Center) และผู้อ านวยการหน่วยวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา จ านวนท้ังสิ้น 39 คน จาก
จ านวนท้ังสิ้น 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.5 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ 80) 
และได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการสื่อสาร ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร 
และประเมินประสิทธิผลของช่องทางด าเนินการ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ และผู้น า
หน่วยงานให้มีศักยภาพและทักษะในการเป็น Key Opinion Leader  (KOL ท้ังนี้ หน่วยงาน
บริการโครงสร้างพื้นฐาน (NQI, NSTI, Focus Center) รวม 12 หน่วยงาน และ 21 หน่วย
วิจัย เตรียมด าเนินการตามแผนส่ือสารท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ตั้งแต่
งบประมาณ 2565 เป็นต้นไป (ส่งมอบแผนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) 

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลการวิเคราะห์และก าหนด Visibility Positioning พร้อมแผนการสื่อสาร
สู่สังคม ของกลุ่มวิจัย, NSTI, NQI, Focus Center ครอบคลุมหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 50% ในปี 2564 และ ครบ 100% ในปี 2565

• ปี 2564 เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   ไม่
น้อยกว่า 80% (จ านวนหน่วยงาน)  และ สื่อสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 40% 

• ปี 2565 ปี เกิดการส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของ 
หน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI และ Focus Center   
ครบ 100% (จ านวนหน่วยงาน)  และ ส่ือสารภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่า 80%

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564

HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 110.8
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113ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Key Implication from NSTDA Executive’s interview 

• ควรดึง Advance Technology ของแต่ละ Research Group 
ออกมา และใช้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) เป็นผู้
ออกมาสื่อสาร ให้ความรู้ 

• ส่งเสริมให้เกิดสร้างแบรนดข์องการเปน็ผู้เชีย่วชาญในฐานะ
การเป็นตัวแทน (Representator) ด้านเทคโนโลยีของ 
NECTEC ได้

• หน่วยงานต้องสามารถสรา้งกลไก (Mechanism) ของ
ก าลังคน ที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญของเทคโนโลยีนัน้ ๆ ออกมา 

• ในการสร้าง Open Technology Service ของ NECTEC 
ควรผลักดันให้เกิดชุมชนดา้นเทคโนโลยี (Community Driver) 
และรักษาชุมชนและความรู้ดา้นเทคโนโลยนีีไ้ว้อยู่เสมอ เพื่อ
สร้างผลกระทบต่อสังคมไทยในดา้นเทคโนโลยีให้ก้าวไกลได้
มากยิ่งข้ึน

Customer Centric
Customer Segmentation

Communication as representative 
Stakeholder Management 

Competency Focused

• นักวิจัยควรที่จะเข้าใจ “Pre elements” ก่อนการสื่อสาร อาทิ ความเก่ง 
ความเช่ียวชาญในประเด็นนั้น ๆ เนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรจะสื่อสาร 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะออกมาสื่อสารประเด็นนั้น ๆ 

• นักวิจัยที่จะออกมาสื่อสารควรที่มีความเข้าใจและระบุประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะออกมาสื่อสารและแสดง
ความรู้ออกไปได้อย่างเหมาะสม 

• ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็นนั้น ๆ จริง เห็นภาพกระบวนการต้ังแต่ต้น
จนจบ จึงจะควรเป็นตัวแทนในเรื่องนั้นเพื่อออกมาสื่อสาร 

• การสื่อสารภายในองค์กรเก็ควรที่จะเข้มแข็ง ชัดเจน มีความเข้าใจที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

• ควรมีการท างานร่วมกันกับทีม PR ขององค์กรก่อน ประสานงานและ
ท างานร่วมกับทีม PR เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
พิจารณากลยุทธ์การสื่อสารให้ และมีนักวิจัยเป็นตัวแทนในการพูด

• การจัดท าแนวทางและ Guideline ในการส่ือสารในประเดน็
ต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการส่ือสาร 

• โครงสร้าง (Structure) ในการจัดการดา้นการสื่อสารที่
ชัดเจน มีการกลั่นกรองเนือ้หาและบริบทท่ีเหมาะสมก่อนที่จะ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรที่จะพดู 

• การพิจารณาชว่งเวลาหรอื Timeline การส่งนักวิจยัออกไป
เข้าร่วมงานต่าง ๆ หรือเข้าไปน าเสนองานวจิัยต่าง ๆ เพื่อ
สร้างโอกาสในการน าเสนอประโยชนข์องงานวิจยัชิ้นนัน้ ๆ ได้
อย่างเหมาะสมกับความสนใจหรือเทรนดท์ี่เกิดข้ึน

• น าเสนอและส่ือสารในมุม Solution และผลประโยชนท์ี่
กลุ่มเป้าหมายและน าประเดน็นัน้ ๆ ไปต่อยอดเพื่อพฒันา
เนื้อหา (Content)

• ควรมีการแต่งต้ังตัวแทนหรือ Key Speaker ในเรื่องนั้น ๆ ท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ในประเดน็นัน้จริง

Critical Thinking 
Problem Identification 

Well-rounded Knowledge 
Stakeholder Management 
Confidence in Speaking 

Competency Focused

Strategic Thinking 
Customer Centric 
Goal Oriented Mindset 
Stakeholder Management 
Communication Planning 

Competency Focused

Media Planning 
Publicity/Media Relation 

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย
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114ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Key Implication from NSTDA Executive’s interview 

• ผู้ออกมาส่ือสารให้ความรู้ ควรเป็นนกัวิจัยท่ีเปน็ผู้เชีย่วชาญ 
(Expertise) ในด้านนัน้จริง 

• นักวิจัยควรสามารถสร้างเครอืข่ายพันธมิตรที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย
ได้ด้วย สร้างจุดเชื่อมโยงและความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนไดส่้วน
เสียเพื่อให้สามารถขยายผลผลิตและการด าเนนิงานใหม่ ๆ 

• ต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เหมือนกัน สามารถแยกและจดักลุม่
ผู้รับสารได้ เข้าใจในบริบทและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• มีการวางแผนการสื่อสารเลือกประเดน็ที่จะส่ือสารออกมาอย่าง
รอบคอบ และคัดเกลาประเดน็นัน้ให้เปน็เนือ้หาที่นา่สนใจ โดยน า
จุดเด่นของงานวจิัยท่ีมีผลประโยชนต่์อสังคมออกมาส่ือสาร 

• ด าเนินงานดา้นการสื่อสารร่วมกับทีม PR ขององค์กร โดยเป็นการ
ผลักดันทั้งทีม PR และนักวิจัยด้วย ที่ต้องประสานงานกัน และ
ช่วยเหลือกันและกัน

Critical Thinking 
Customer Centric

Communication Planning 
Stakeholder Management 

Project Leader

Competency Focused

• ทักษะด้านการส่ือสารควรเปน็สมรรถนะ ของบุคลากรทุกระดบั 
ที่จะต้องสามารถสื่อสารออกมาไดรู้้เรือ่ง ชัดเจน และตรง
ประเด็น เข้าใจมุมมองของผู้รับสารที่มีบริบทแตกต่างกนั และ
ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้

• นักวิจัยควรเห็นถึงความส าคัญของการส่ือสาร การสร้างแบรนด ์
ที่สามารถเป็นส่วนช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่องค์กรได้

• ควรมีการพัฒนาแนวคิดในการ Co-branding ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อสร้าง Package ผลงานทางวทิยาศาสตรท่ี์ครบวงจร ผ่าน
การควบรวมการด าเนนิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน NSTDA 
และร่วมกันสร้าง “Product Champion” ที่จะก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ในการเสนอขายผลงานวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่  

• ควรเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการส่ือสารไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ได้

• สามารถแยกกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารออกมาไดแ้ละเข้าใจ
บทบาทในแต่ละภาคส่วน ท้ังรัฐบาล กระทรวง รัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ และองค์กรระดับนานาชาติ

• ควรมีการปรับแต่งรูปแบบการน าเสนอต่อสาธารณชนให้เข้าถึง
ง่ายและดูเปน็มิตรกับประชาชนมากข้ึน ด้วยการสรุป
ผลงานวิจัย หรือการสรุป Highlight ในประเดน็ต่าง ๆ ข้ึนมา

• ปรับแต่งเนือ้หาข้อความที่จะส่ือสารให้ดนูา่สนใจและนา่
ติดตาม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจไดว้่าสรปุผล
งานวิจัยท่ีนกัวิจัยท่านนัน้มี มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวเขา และ
เห็นภาพการถูกน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาไดอ้ย่างไร 

Communication Skill 
Critical Thinking 

Confidence in Speaking 
Public Relations

Stakeholder Management 

Competency Focused

Strategic Thinking 
Adaptive Thinking
Customer Centric 
Agile Mindset 
Stakeholder Management 

Competency Focused

Publicity/Media 
Relation 

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย
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Key Implication from NSTDA Executive’s interview 

Expected Skill
Expected Knowledge

Stakeholder Management Skill

ก่อนการสื่อสาร
(Pre-Communication)

การสื่อสาร
(To Communication)

หลังการการส่ือสาร
(Post-Communication)

ภายในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนผู้ประกอบการกลุ่มนักวิชาการ ส่ือมวลชน

Direction of Working Concept:
การด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งหนว่ยงานและศูนยต่์าง ๆ (Collaboration) เพื่อเป็น “Solution Provider” ส าหรับความต้องการของแต่ละภาคส่วนอย่างครบวงจร โดยการน าเสนองานวจิัยในลักษณะตามความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้าน แต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ และการร่วมกันสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ จากการควบรวมเทคโนโลยีและงานวจิัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

การคัดกรองประเด็นและเนื้อหาการสื่อสาร (Screening 
of issues)

ความเข้าใจในองค์ประกอบของการส่ือสาร (Elements 
of Communication)

ความเข้าใจในบริบทของสังคม (Social Context)

ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill)

กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร (Communication Strategy)

ทักษะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (STP Marketing 
Strategy)

ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร (Communication 
Channel)

ทักษะการเลือกใช้สื่อ (Media Planning Skill)

เทคนิคการเล่าเร่ือง (Story Telling)

การสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Speaking)

การรับมือกับภาวะวิกฤตจากการสื่อสาร (Crisis 
Communication)

การต่อยอดและสร้างความต่อเนื่องจากการส่ือสาร

HRI-5.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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117ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสรมิพัฒนา
ความผูกพันบุคลากร สวทช. *

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร
ประจ าปี

2. รายงานผลการด าเนินงานกับทีม
ผู้บริหารรายไตรมาส

3. จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง

A Leader Story ด าเนินการกิจกรรม A leader story ส าเร็จตามแผน 100% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้ (เป้าหมาย 90%) รายละเอียดดังนี้

• ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย, ผู้อ านวยการฝ่าย 31 คน ผ่านหลักสูตร 100%

• มีระดับคะแนน (Engagement Score) ของผู้บริหารกลุ่ม A leader story สูงขึ้นทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ 

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม A leader 
story ไม่ต่ ากว่า 90%

• ระดับคะแนน (Engagement Score) ของ
ผู้บริหารกลุ่ม A leader story และทีมสูงขึ้น

• ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร 
ประจ าปี 64 ส าเร็จตามแผน 100% และค่า
คะแนนความผูกพันโดยรวมสามารถรักษาระดับ
คุณภาพไม่ต่ ากว่าปี 2563

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 103.4



สรุปผลการด าเนินโครงการ A Leader Story Program ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ปี 2020

118

ปัจจัยเรื่องความพร้อมเรื่อง
เครื่องมือ และ

สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง
สร้างประสบการณ์ ที่ส่งผล
ให้ค่าคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น

เม่ือเทียบกับครั้งก่อน

ปัจจัยส่วนของ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง

สร้างประสบการณ์ ได้โดด
เด่นเมื่อเทียบกับปัจจัย
ผู้บริหารระดับสูง

ปัจจัยเรื่องการสนบัสนุน
การเรียนรู้ และแนวทาง
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน สร้าง

ประสบการณ์ที่เพิ่มขึน้กว่า
ครั้งก่อน และเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้ค่าคะแนน

โดยรวมเพ่ิมขึ้น

ประสบการณ์พนกังานจาก
ค าถาม 4 ใน 5 ข้อได้รับคะแนน

ความพึงพอใจสูงสุด จาก
ผู้บังคับบัญชา และมีค่าเฉลี่ยทั้ง
5 ข้อค าถามเพิ่มขึ้น 12% ส่งผล
ให้มิติด้านผู้บังคับบัญชา มีค่า
คะแนนสูงสุดทั้งในภาพรวมและ

หน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา
(Manager)

ความคล่องตัว
(Agility)

ผู้น าดึงดูดความผูกพัน
(Engaging Leadership)

คุณค่างานต่อพนักงาน
(Talent Focus)

44% 3% 36% 9% 31% 1% 60% 15%

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 
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119ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสรมิพัฒนา
ความผูกพันบุคลากร สวทช. *

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร
ประจ าปี

2. รายงานผลการด าเนินงานกับทีม
ผู้บริหารรายไตรมาส

3. จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง

การส ารวจความผูกพันบุคลากร
ส ารวจความผูกพันบุคลากร ระหว่างวันที่ 5 - 23 เมษายน 2564 ผ่านทางระบบ Lime Survey ของ
ส านักงาน ประกอบดว้ยข้อค าถาม 3 หมวดหลัก คือ

หมวดที่ 1:  6 ข้อค าถาม วัดระดับความผูกพันที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดี รักและผูกพันกับ สวทช. 
หมวดที่ 2: 17 ข้อค าถามวัดระดับความพึงพอใจในปจัจยัที่ สวทช. ต้องพัฒนาปรับปรงุให้ดียิ่งขึ้น เป็น

ผลจากการส ารวจฯ ครั้งที่ผ่านมา ในหัวข้อ บทบาทการสื่อสารของผู้บรหิารรระดับสูง (Senior 
Leadership)  การบริหารบคุลากรตามศักยภาพ (Talent & Staffing), โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (Career & 
Development) 

หมวดที่ 3: ค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้าง
บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบส ารวจ คิดเป็น 85% สูงกว่าปี 2563
ผลคะแนนความผูกพันบุคลากร อยู่ที่ 64% สูงกว่าปี 2563 7% (57%) ถือว่าเป็นองค์กรที่มี ระดับความ
ผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง หากเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นน า 
สื่อสารผล Engagement ตามศูนย์ฯ และสายงานต่างๆ ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2564

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม A leader 
story ไม่ต่ ากว่า 90%

• ระดับคะแนน (Engagement Score) ของ
ผู้บริหารกลุ่ม A leader story และทีมสูงขึ้น

• ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร 
ประจ าปี 64 ส าเร็จตามแผน 100% และค่า
คะแนนความผูกพันโดยรวมสามารถรักษาระดับ
คุณภาพไม่ต่ ากว่าปี 2563

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 103.4
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120ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสรมิพัฒนา
ความผูกพันบุคลากร สวทช. *

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร
ประจ าปี

2. รายงานผลการด าเนินงานกับ
ทีมผู้บริหารรายไตรมาส

3. จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง

สรุปด าเนินการตามแผนพัฒนาความผกูพันบุคลากร สวทช. 2564 ดังนี้

• Senior Leadership (Communication)
1) NSTDA Style จัดท าและเผยแพร่ NSTDA Style จ านวน 12 ฉบับ คือฉบับที่ 89 (ต.ค. 63) ถึงฉบับท่ี 100 

(ก.ย. 64)  1.ดร.นพดล  คีรีเพ็ชร ศอ.  2.ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ศน.  3.คณะผู้บริหาร ENTEC ศล.  4.ผู้ชนะ
โครงการ iStyle ฝ่ายการเงิน สก. และ ศว.  5.ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา BNT สก.  6.คุณศรีทิพย์ อุชชิน ศจ. สก.  
7.ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศช.  8.ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง NOC สก.  9.ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ ศน. 10.ดร.ศิว
รักษ์ ศิวโมกษธรรม NSD สก. 11.ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร ศน. 12.อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ท่ีปรึกษา สวทช.

2) กิจกรรมสื่อสาร 2 ทาง สื่อสารทิศทางเป้าหมาย การท างาน สวทช. ประจ าปี 2564 ระหว่าง ผู้บริหาร
และบุคลากร สวทช. ด าเนินการทั้งสิ้น 7 ครั้ง และอีก 2 ครั้ง มีดังนี้ 
1. 12 พ.ย. 63 งาน NSTDA Energy Forum
2. 30 พ.ย. 63 กิจกรรม Core Values ของหลักสูตร IADP 
3. 9 ธ.ค. 63 กิจกรรม Team Building สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา ผู้เข้าร่วม 80 คน
4. 7 ม.ค. 64 การสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดตัวชี้วัดผู้บริหารระดับกลาง สายงานบริหาร ทาง Webex

ผู้เข้าร่วม 76 คน
5. 11 ม.ค. 64 การสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดตัวชี้วัดสายงานบริหาร ทาง Webex ผู้เข้าร่วม 342 คน 
6. 5 มี.ค. 64 The First time: Start our dreams together การส่ือสารนโยบายการท างานให้หน่วยงาน 

NQI, NBT และ NOC ทาง Webex ผู้เข้าร่วม 210 คน
7. 7 ก.ย. 64 การสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการเข้าพื้นท่ีท างานช่วงโควิด-19 และแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี 7 

ทาง Webex

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม A leader 
story ไม่ต่ ากว่า 90%

• ระดับคะแนน (Engagement Score) ของ
ผู้บริหารกลุ่ม A leader story และทีมสูงขึ้น

• ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร 
ประจ าปี 64 ส าเร็จตามแผน 100% และค่า
คะแนนความผูกพันโดยรวมสามารถรักษาระดับ
คุณภาพไม่ต่ ากว่าปี 2563

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 103.4
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121ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสรมิ
พัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. *

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริม
ความผูกพันบุคลากรประจ าปี

2. รายงานผลการด าเนินงานกับทีม
ผู้บริหารรายไตรมาส

3. จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง

สรุปด าเนินการตามแผนพัฒนาความผกูพันบุคลากร สวทช. 2564 ดังนี้ (ต่อ)

• Senior Leadership (Communication)
3) NSTDA Update NSTDA UPDATE EP. 10 ประเด็น: สิทธิประโยชน์ผู้ท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ี EECi, easy 

INVOICE การเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่อยู่เดียวในการออกเอกสารทางการเงิน, Internal Job Opportunities เปิดรับ 2 
ต าแหน่ง NSTDA Employee Engagement Survey 2021, ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

• Talent & Staffing
1) จัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้ประเด็นส าคัญด้าน Hr. .ในรูปแบบ e-learning ด้านบุคคล จ านวน 2 เรื่อง คือ 

• โครงสร้างองค์กร โครงสร้างต าแหน่ง" ของคุณพัชรียา กุลานุช ผู้ช่วย ผพว. มีจ านวนผู้เข้าเรียน 151 คน

• การจัด career track กลุ่มวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม" ของคุณวรวิชญ์ วงษ์ทอง มีจ านวนผู้เข้าเรียน 105 คน
2) โครงการ I Style (Process Improvement) การปรับปรุงกระบวนการท างานกลุ่มงานท่ีให้บริการให้มีความรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการท าสัญญา เป็นต้น 
3) R&D Sharing 2021 นักวิจัยไทย…สู้ภัยโควิด ให้กลุ่มบุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม Talent ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

• Career & Development
1) จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง พร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง IMDP มีกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านหลักสูตร 

จ านวนท้ังสิ้น 41 คน 
2) จัดท าหลักสูตรการพัฒนา Pre NSTDA Startup เปลี่ยน Idea สู่การเป็นธุรกิจ Startup Season 2 มีผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 30 ทีม 
3) การพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม Talent: NSTDA Chief Technology Officers เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้น า

หน่วยงานดังกล่าว ให้มีบทบาทเป็นผู้น าการสื่อสารบทบาทภารกิจหน่วยงานตลอดจนเป็น Key Opinion Leader ใน
ประเด็นส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในสาขาท่ีหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 41 คน 

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม 
A leader story ไม่ต่ ากว่า 90%

• ระดับคะแนน (Engagement Score) 
ของผู้บริหารกลุ่ม A leader story 
และทีมสูงขึ้น

• ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร 
ประจ าปี 64 ส าเร็จตามแผน 100% 
และค่าคะแนนความผูกพันโดยรวม
สามารถรักษาระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่าปี 
2563

* โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 103.4



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 



ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 
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124ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Senior Leadership

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 
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125ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Talent & Staffing

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 
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126ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

Career & Development

HRI-5.2 โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 
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127ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.3 จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต
ด้าน ว. และ ท. เพ่ือแนะน าองค์กร แนะน างานวิจัย 
สวทช. และ รับสมัครงาน ณ สถาบันการศึกษาเพื่อ
รวบรวม candidate pools ของบุคลากรด้าน ว และ ท

ประเมินประสิทธิผลการรับรู้และ
ประสิทธิภาพของช่องทาง รวมถึงจ านวนใบ
สมัครท่ีตรงกับความต้องการเข้าสู่การ
สัมภาษณ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จึงต้องมีการปรับแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรม S&T Job fair และส่ือสาร Communicate NSTDA goal and EVP to 

NSTDA People โดยผู้บริหาร (Content marketing via variety of online channels)
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย ในยุด Digital Information ด้วยรูปแบบ Virtual Job Fair 2021 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ 80) ดังนี้

• มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรม นานาชาติ)

• มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์)

• มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส่วนกลาง)

• เข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรุ้ร่วมกับเว็บไซต์หางานอันดับหนึ่ง Job Top Gun
พบว่า จ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (Candidate Pool) ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ของ สวทช. ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองค์กร มีจ านวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.79 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (เป้าหมายร้อย
ละ 20) จากปี 2563 จากการจัดกิจกรรมเพื่อแนะน าองค์กร ร่วมกับมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรม
ภายในองค์กร ดังนี้

• จ านวนใบสมัครกลุ่มต าแหน่งงาน วิจัย/วิศวกรรม  2563 เท่ากับ 2,068 ฉบับ

• จ านวนใบสมัครกลุ่มต าแหน่งงาน วิจัย/วิศวกรรม  2564 เท่ากับ 2,498 ฉบับ
ซึ่งสามารถปิดอัตรารับบุคลากร กลุ่มต าแหน่งงาน วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (2000) ได้ร้อยละ 75 
และไม่พบการลาออก หรือไม่ผ่านทดลองงาน ในช่วงระยะเวลา 180 วัน

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ผลส าเร็จการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิต
ด้าน ว. และ ท. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

• มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  (Candidate Pool) ของ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ของ สวทช. ท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กร มีจ านวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากปี 2563

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 114.6
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128ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จิต กาย การเงินและสร้าง

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจิต กาย ทรัพย์ และสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานตามแผนท่ี
ก าหนด

2. สรุปผลการด าเนินการ และความเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแผน
ต่อไป

1. ด าเนินจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 32 กิจกรรม เป็นไปตามแผน (ไตรมาสที่ 1 : 14 
กิจกรรม, ไตรมาสที่ 2 : 8 กิจกรรม ไตรมาสที่ 3 : 5 กิจกรรม ไตรมาสที่ 4 : 5 กิจกรรม) โดยมีกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มเติมใน
ไตรมาสท่ี 4 ดังนี้

1.1 โครงการ/กิจกรรม (เพิ่มเติม) ท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น และ สวทช. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
1) ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกษิฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
2) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี วันท่ี 5 เมษายน 2564 ณ ห้องโถง 

ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ได้แก่ การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเคร่ืองราช
สักการะ วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2564 ณ โถงกลาง อาคารส านักงานกลาง สวทช.

1.2 โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติม
1) ปรับเปลี่ยนโครงการ i-Style จากเรื่องการจัดการรถ Taxi เป็นการจัดการรถตู้ส าหรับการเดินทางปฏิบัติงานระหว่าง

อาคาร (อวท. - สวทช. โยธี) 
2) บริหารจัดการรถตู้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรไปรับวัคซีน Covid-19 ท่ี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• ความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแล้วเสร็จไม่ต่ ากว่า 100% ของ
เป้าหมายท่ีก าหนด

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 100



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

6



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)

7

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)

8

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ม.ค. 64 – มี.ค. 64)

เข้าร่วมลงพระนามและลงนามถวาย
พระพรวันขึ้นปีใหม่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2564 
ณ พระบรมมหาราชวัง

เข้าร่วมลงนามและถวายแจกันดอกไม้ในการเข้าเยี่ยมอาการพระประชวรของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ อาคารชัยพัฒนา

เข้าร่วมพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 
(รัชกาลที่ 4 6 และ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
วันท่ี 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2563
วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารพระจอมเกลา้ สป.อว.

9

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน เม.ย. 64 – มิ.ย. 64)

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกษิฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ได้แก่ การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระยาฉาลักษณ์พระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ณ โถงกลาง อาคาร
ส านักงานกลาง สวทช.

10

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ก.ค. 64 – ก.ย. 64)

เข้าร่วมงานการติดตั้งตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี และกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา

จัดงานเกษียณอายุงาน สวทช. “พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุงาน สวทช. ประจ าปี 2564” 
วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้อง 113 อาคารส านักงานกลาง และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

11

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



กิจกรรมและพิธีการต่างๆ (เดือน ก.ค. 64 – ก.ย. 64)

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจ าปี 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารส านักงานกลาง สวทช.

ดูแลผู้เกษียณอายุงาน สวทช. เข้าร่วมงาน "พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวง อว. ประจ าปี 2564“ 
วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี

12

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของบุคลากรภายใน อวท.

13

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของบุคลากรภายใน อวท.

14

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของบุคลากรภายใน อวท.

15

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 



การบริหารจัดการรถตู้ส าหรับการเดินทางปฏิบัติงานระหว่างอาคาร (อวท. - สวทช. โยธี)

17

การพัฒนาคุณภาพชิวิต จิต กาย ทรัพย์ และสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 
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140ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพฒันาองค์กร สก.

แผนการด าเนินการปี 64 เป้าหมายปี 2564 ผลการด าเนินการปี 2564

HRI-5.5 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและรกัษาวินัยของ

บุคลากรในหน่วยงาน

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรตามแผนท่ีก าหนด

2. สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุมที่เกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
สวทช.

1. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ดังนี้
1.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกนัและปราบปรามทุจริตผ่านระบบ e-learning

กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทั้งหมดของ สวทช. จ านวน 3,109 คน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,990 คน และทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินทัศนคติและค่านิยมดี คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เป้าหมายร้อยละ 95 ของบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม) 

1.2 การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ สวทช. ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการส านึกข้าราชการไทยไม่โกงของส านักงาน 
กพ.

ในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร Nation First และ Accountability ที่เน้นย้ าเรื่องความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใสกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยจัด
ขึ้น จ านวน 6 รอบ เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 63, 4-6 ม.ค. 63, 1-3 มี.ค. 64, 3,5-6 พ.ค. 64, 1,2,5 ก.ค. 64 และ 1-3 ก.ย. 64 โดยบุคลากรใหม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศได้ทั้งหมด จ านวน 109 คน โดยคิดเป็น 100% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เป้าหมายร้อยละบุคลากรใหม่
ของ สวทช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90)

1.3 การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1) รวบรวมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของส านักงานฯ เช่น ระบบประกาศข่าว อีเมล เฟซบุ๊ค เพื่อด าเนินการ

จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

1.4 พัฒนากลไกใหม่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ทจุริต
1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวทช.
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจัดส่งส านักงาน ป.ป.ช. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สวทช.

2. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สวทช.
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดส่งรายงาน

ถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง อว. (ศปท.อว. สป.อว.) เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นผลการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวง อว. และ
ได้เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานบนเว็บไซต์ สวทช. โดยมีผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดปลายปี 64

• บุคลากร สวทช. มีวินัย และทัศนคติ
ท่ีดี ต่อการส่งเสริมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตร้อยละ 95 ของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม

• บุคลากรใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศในส่วนการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

• ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สวทช. 
ร้อยละ 100

ยกระดับความผูกพันบุคลากร สร้างต้นแบบผู้น าเชิงเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ HRI5

ผลส าเร็จร้อยละ 105
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