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ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
(องค์การมหาชน) : สทอภ. โดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  ผู้อำนวยการ สทอภ. ได้กำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ยุทธศาสตร์ สทอภ. และ
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) 

ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง สทอภ. จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization: VBO) โดยเน้นการบริหารองค์กร
แบบ Project Based Management เพื ่อผลสัมฤทธ ิ ์องค์กรเป ็นเป ้าหมายสำคัญ เช ่น การพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร และบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรให้สามารถเกิด
ประโยชน์สูงสุด การวางระบบบริหารที่นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการ
ดำเนินการ การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล เป็นต้น 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม” 
 

เป้าประสงค์ 
 

“พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ” 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม 

และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอ่ืนๆ 
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนที่และบริการอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง 
4. ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใดๆ โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
5. ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดหา การพัฒนาและการสร้างระบบดาวเทียม  
7. กำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการรับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐาน

กลางดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้  
8. ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร 

เป้าหมาย ที่ 1 มีการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Value Based Organization 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based) และสร้าง “G I S T D A” 

working culture/Due Care 
2. พัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าขององค์กร เช่น 

Business Unit (BU) เพ่ือสร้างคุณค่าในแต่ภารกิจ, ส่งเสริมการใช้ Project based 
Management แทน Function based, ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัด 
1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้าง Value-Based Organization (VBO)  
1.2 นวัตกรรมการบริหารเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่รองรับการสร้างองค์กรแห่งคุณค่า 

เป้าหมายที่ 2 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองเป้าหมายองค์กร 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนาแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร สทอภ. และ บริหารกำลังคนของ สทอภ.  
2. พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill/Newskill) ให้สอดคล้องรองรับการดำเนินยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายองค์กร  
3. พัฒนา Succession Plan และ ระบบบริหารจัดการ Talent Management 
ตัวช้ีวัด 
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
2.2 ระดับความสำเร็จในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่สอดคล้องและเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งคุณค่า 
2.3 ระดับความสำเร็จของการตามแผน Employee Engagement 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนา Workflow Process, Standard Operating Procedure (SOP) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กร เช่น งานกฎหมาย การพัสดุ การคลัง การบริหารงาน
ทั่วไป เป็นต้น 

2. พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (THEOS-2) 
ตัวช้ีวัด 
3.1 ระดับความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการองค์กร  
3.2 ประสิทธิภาพการบริหารเงินของ สทอภ. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร 
3.3 ระดับความสำเร็จในกระบวนการทำงานโดยการบริหารจัดการแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงทุกระบบงาน 
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สทอภ. ถือว่าการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นที่สำคัญและจำเป็น

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่ สทอภ. กำหนด โดยนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะ
เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นการบริหารงาน งาน
บุคคล การส่งเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพองค์กรแบบ Project Based 
Management เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากร การพัฒนาบุคลากรเน้นการพัฒนา(Upskill-
Reskill) ตามสมรรถนะ (Competency) การทำงานแบบ Healthy organization ที ่บ ุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข โดยสามารถนำปัญหาหรือข้อเสนอแนะเข้าหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาในทุก
ช่องทาง และการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล เป็นต้น 

1. การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหาและบรรจุเป็นบุคลากรของ สทอภ. การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่
ที่ครบสัญญาจ้าง การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร การออกหนังสือรับรอง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การปฐมนิเทศ 
การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ
คัดเลือกคนดีศรี อว. การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย และกิจกรรมสานสัมพันธ์  

2. การส่งเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สทอภ. และ รองผู้อำนวยการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การจัดจ้างและต่อสัญญาที่ปรึกษา สทอภ.  

3. การพัฒนาองค์กร ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรปี 2566 – 2570 การประเมิน
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) การประเมินด้านธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ความโปร่งใส และการส่งเสริมคุณธรรม และการประเมิน  การจัดทำแผนและดำเนินการสื่อสารในองค์กร 
ระบบการจัดการองค์ความรู้ การประเมินโครงสร้าง สทอภ. การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และ
คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง  

4. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาบุคลากร (Upskill-
Reskill) และการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ 

สทอภ. ได้จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 เพ่ือ Upskill/Reskill ทักษะที่จำเป็นใน
การขับเคลื่อนภารกิจของ สทอภ. (Core Competency) ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. เป็นไป
ตามเป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดดังนี้ 
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กรอบการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ในปงบประมาณ 2565 สทอภ. กำหนดการพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ สทอภ. (Core Competency) และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ (Functional Competency) ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ไดเพิ่มพูนความรู ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ สทอภ. จึงกำหนด
กรอบดำเนินการ ดังนี้ 

1. กรอบการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 2 ดาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบทาย ไดแก 
1.1 ดานการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ. 
1.2 ดานการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก สทอภ. 

2. ขอกำหนดการพิจารณาดานการสนับสนุนทุนงบประมาณ ดังนี ้
2.1 กรณีใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร   จะสามารถเบิกจายเฉพาะคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมในการโอนเงินเพื่อชำระคาลงทะเบียนเทานั้น 

โดยใชเงินงบประมาณป 2565 งบพัฒนาบุคลากร ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะตองเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรตามที่ สทอภ. กำหนด 
(เอกสารแนบ 1) ในกรณีท่ีมีคาใชจายอื่นๆ ขอใหเบิกจายโดยใชงบประมาณของสำนัก/ฝายที่สังกัด 

อนึ่ง เจาหนาที่และลูกจาง สทอภ. สามารถเขารับการพัฒนา Upskill/Reskill ทั้งภายในและภายนอก สทอภ. ตามความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใหความเห็นชอบ 

2.2 กรณีไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร   เจาหนาที่และลูกจาง สทอภ. สามารถเขารับการอบรมไดตามความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตองดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรตามที่ สทอภ. กำหนด 

2.3 กรณีขอสนับสนุนทุนการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สยศ. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณการใหทุนการศึกษา สทอภ. (ในสวนของทุนที่จะขอใหม) 
3. กรณีที่แตละสำนักจัดการอบรมภายใน สทอภ. เพิ่มเสริมสรางความรูใหแกบุคลากร สทอภ. ขอใหทุกสำนักที่ดำเนินการจัดสงรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกลาวที่ 

สยศ. เพื่อจัดทำเปนสรุปการพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ในภาพรวม โดยประกอบดวย ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร ชื่อผูเขารวม 
  



1 
 

สำหรับการพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยการพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ สทอภ. (Core Competency) และ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหนาที่ความรับผิดชอบ  (Functional Competency) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ สทอภ. (Core Competency) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดกำหนดการพัฒาบุคลการตามความตองการ
ของ สทอภ. ประกอบดวยการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ. และการฝกอบรมภายใน (In house Training) รายละเอียด ดังนี้ 

1.1) ทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ.  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายภาครัฐของประเทศไทย และการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา หรือ THEOS-2 สทอภ. จึงมีความประสงคขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ. รวม 1 ทุน ดังนี้   
 

ทุนรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับการศึกษา ประเภททุน สาขา 
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนยุทธศาสตร อววน. ยุทธศาสตร สทอภ. เปาหมาย และภารกิจ  
1) ปริญญาโท ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  สาขาวิชา Telecommunication 

Engineering   
เนน Ground Segment for 
Satellite Communication 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : รวม 4 ประเด็น ไดแก 
ประเด็นที่ 4. อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต 
ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนยุทธศาสตร อววน. : การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขัน 
ยุทธศาสตร สทอภ. ที่ 2: สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ 
THEOD-2 System 
เปาหมาย: 1) สราง Eco System ที่เอื้อตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ 
2) พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่สามารถนำไปสูการสรางอุตสาหกรรมอวกาศ 
3) สรางความเชื่อมั่น และสงเสรมิใหหนวยงานภายนอกเขาสูอุตสาหกรรมอวกาศ 
ภารกิจ: Economic & Social Innovation 









 
1.2) การฝกอบรมภายใน สทอภ. (In House Training) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ In House Training (รูปแบบ Onsite และ Online) เพื่อ Upskill/Reskill ของบุคลากรใหมีทักษะความรู จนสามารถดำเนินงาน

ตามเปาหมายที่ สทอภ. กำหนดไว ซึ่งผลการเขารับการอบรมในปนี้สามารถมาตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 26 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งกำหนดคาเปาหมายคือรอยละ 100 ของจำนวนบุคลากร (จำนวน 360 คน) โดย สยศ. กำหนดจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 11 หลักสูตร สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตร 
กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
วิทยากร 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

เนื้อหา 
การวัดผลและประเมินผลการเขา

รับการพัฒนา 

แนวทางพิจารณาระดับการพัฒนา
ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทำงาน 

1) Pitching and Presentation 
Program 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ระดับสูง-
กลาง-ตน จำนวน 1 รุนๆละ 15 คน 
  
กำหนดจัดชวงเดือน มี.ค.65   

1) เรียนรูวิธีคิดวางแผน และจับประเด็นในการนำเสนอตอ
ผูบริหาร การหาจุดเดนของ Project การเรียงลำดับ
ความสำคญัของขอมูล เพื่อโนมนาวใจภายในเวลาสั้นกระชับ
ที่สุด 
2) ปรับ Mind Set ในการจดัทำสไลดนำเสนอตอผูบริหารให
กระชับ ชัดเจน เขาใจงาย  
3) แนะนำ ใหคำปรึกษา การโคช เกี่ยวกับการพูดนำเสนอ 
Project เนนกระชับ เขาใจงาย สามารถโนมนาวใจ ตลอดจน
มีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ  
4) แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรูกับวิทยากร เพื่อ
นำไปสูการนำเสนออยางมืออาชีพ  

ดร.ตรรกะ เทศศิร ิ
บริษัท ศูนยพัฒนาองครวม จำกัด 
งบประมาณ 160,000 บาท 
(จำนวน 2 วันๆละ 80,000 บาท)  

1) มุมมองการสื่อสารเชิงกลยุทธ กับการนำเสนองานในท่ีประชุม
บริหาร 
- แนวทางการวิเคราะหความตองการของผูบริหารกอนนำเสนอ  
- การออกแบบ “ตรรกะการเรยีบเรียงประเด็น (Massage Design 
Logic) เพื่อโนมนาวใจผูบริหาร 
- การเตรยีมตัวสำหรับชองโหว ขอคำถาม การควบคุมอารมณ และ
บุคลิกภาพ 
2) การโคชเพื่อเพิ่มทักษะในการนำเสนอ 
- บทบาทสมมติ การจำลองการนำเสนอในการประชุมบรหิาร 
- โคชรายบุคคลในลักษณะ Cut & Take Coaching เพื่อปรับปรุง
แกไขทันทีขณะที่นำเสนอ 
- สอดแทรกเทคนิคการนำเสนอระหวางการโคช เพื่อพัฒนาทักษะใน
การนำเสนอ 
- สรุป Lesson Learn 
3) ปรับปรุงการจัดทำสไลดเพื่อเตรียมฝกการนำเสนอ 
- Power Point สำหรับผูบรหิาร 
- หลักการลดทอน จัดกลุม รวบยอด และ Highlight เพื่อใหสไลด 
- ผูเขารับการอบรมปรับปรุงสไลดนำเสนอ Project ของตนเองและ
เตรียมการนำเสนอใน 10 นาท ี
4) โคชการนำเสนอ project ตอบอรดบริหาร (บทบาทสมมติ) 
Comment และใหขอเสนอแนะ 
- รอบแรก ใหแตละคนนำ Project ที่พัฒนาปรับปรุงแลวนำเสนอคน
ละ 10 นาท ี
- Comment รายคนชี้ใหเห็นพัฒนาการทั้งในดานเนื้อหา ขอมูลและ
ทักษะการนำเสนอ 
- รอบที่สอง แตละคนนำ Comment มาปรับปรุงการนำเสนออีกครั้ง 
พรอมโคชรายคนไปดวย 
- สรุปรวบยอดพัฒนาการของทุกคน พรอมแนวคิดปลดล็อคความไม
มั่นใจเมื่อนำเสนอบอรด 

1) จัดการทดสอบโดยมผีูบริหาร
เปนผูใหคะแนน (สถานการณ
จำลอง) 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
4) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึน้ รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
5) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
    ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมินสง
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาประเมิน
ในเดือนสิงหาคม เพื่อเตรยีมการ
พัฒนาในปถัดไป 

การวัดผล-ประเมินผลผูเขารับการ
พัฒนา โดยเลือกจากเครื่องมือตางๆ 
ตามความเหมาะสม เชน  
1) เจาหนาที่ประเมินตนเอง (After 
Action Review) 
2) ผลการทดสอบ (Pretest /-
Posttest) 
3) ประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา 
ดวยการสอบถาม/ การสมัภาษณ / 
การสังเกต  พฤติกรรมหรือ
ประสิทธิภาพในการทำงาน การ
สรางผลงาน  
4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
กำหนดเปน KPI 
 
 
     
หมายเหตุ : ท้ังน้ี สยศ. จะมแีบบ
ประเมินสงใหผูบังคับบญัชา
พิจารณาประเมินภายในเดือน
สิงหาคม เพื่อเตรียมการพัฒนาในป
ถัดไป 

2) เทคนิคการนำเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ 
(Presentation Skill) 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ตน-เจาหนาที ่
จำนวน 2 รุนๆละ 15 คน  
รุนที่ 1 วันที่ 14 / 21 มี.ค. 65 
รุนที่ 2 เดือน พ.ค. 65 
 
  

เพิ่มพูนทักษะในการพูดนำเสนอเรือ่ง ท้ังภาษาพูด และภาษา
กาย โดยไดฝกปฏิบัตจิริง และเปนนักถายทอดแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน 

คุณสมศักดิ์ วิวัฒนไพศาล 
ผูชำนาญการ (ดานฝกอบรม) 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
160,000 บาท 

1) ความหมาย ความสำคัญของการพูดกับผูบริหาร 
2) การวิเคราะหการพูดแตละบุคคล 
3) หลักการพูดเบื้องตน 
4) องคประกอบของการพูด 
5) กลวิธีการเตรยีมการพดู 
6) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อผูพูดเฉพาะบุคคล 
7) การฝกพูดเพื่อบรรยายสรุป 
8) เทคนิคการนำเสนอเรื่อง 
9) การเตรียมการนำเสนอเรื่องท่ีด ี
10) การศึกษาขอมูลเพื่อการนำเสนอเรื่อง 
11) การวางแผนในการนำเสนอ 

1) จัดการทดสอบโดยมผีูบริหาร
เปนผูใหคะแนน (สถานการณ
จำลอง) 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 

 

เอกสารแนบ 2 



หลักสูตร 
กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
วิทยากร 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

เนื้อหา 
การวัดผลและประเมินผลการเขา

รับการพัฒนา 

แนวทางพิจารณาระดับการพัฒนา
ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทำงาน 

12) ขั้นเตรียมการนำเสนอ 
13) ปฏิบัติการเตรียมการฝกนำเสนอเรื่องตรวจและเสนอแนะจาก
วิทยากร 
14) ดำเนินการนำเสนอเรื่องเปนรายบุคคล 
15) ขอเสนอแนะจากวิทยากรเรื่องรูปแบบนำเสนอ 
16) เคล็ดลับและศลิปะในการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ 

4) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึ้น รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
5) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
    ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมินสง
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาประเมิน
ในเดือนสิงหาคม เพื่อเตรยีมการ
พัฒนาในปถัดไป 

3) การสรุปประเด็นและการจับ
ประเด็น (Effective Visual 
Summarizing and Note 
Tasking) 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ทุกระดับ-
เจาหนาที-่เจาหนาที่ซึ่งเปนฝาย
เลขาของคณะกรรมการ/คณะอนุ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 รุนๆ ละ 20 คน 
 

1. เขาใจและฝกปฏิบัติการดึง แกนไอเดีย ออกจากการ
ประชุม, สมัมนา 
2. เขาใจการสรปุรวบยอดความคดิ เพื่อนำไปทบทวนและ
ถายถอดความคิด 
3. เขาใจสรุปการประชุม, สัมมนา ใหเหลือเพียงแคกระดาษ
หนาเดียว 
4. เขาใจการเขียนบันทึกอธิบายรายละเอียด เพื่อนำไป
อธิบายขอมูลที่ซับซอน งายตอการเขาใจผดิ 

คุณปรยีานุช ธรรธิพงศวานิช (ครูปูเป) 
บริษัท Visual Telling Thailand  
ประมาณ 100,000 บาท 
 
 
 

1) Effective Note Taking: เรียนรูลักษณะการเขียนบันทึกที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานทั้งการจบัประเด็นเรยีบเรยีงความคิด สรุป
ขอมูล และถายทอดความคดิ 
- การเขียนบันทึกที่ฉุดรั้งการพัฒนาความสามารถ และบันทึกท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
- ทักษะที่ซอนอยูในการเขียนบันทึก Visual Note Taking Structure 
/ Visual Note Taking Skill 
- การเชื่อมโยงขอมูล และการตีกรอบความคิด 
2) Visual Summarizing: เรียนรูวิธีการคิดและจับประเด็นเปนภาพ
ดวย    วงลอการคิดเปนภาพ 4 แบบท่ีจะทำใหเขียนบันทึกเปนภาพได 
โดยไมตองวาดภาพเปนมากอน เพื่อเขียนนำเสนอและถายทอดใน
รูปแบบที่รวดเร็วและเขาใจงย 
- วงลอการคิดภาพ 4 แบบ 
- Discover your visual language 
- Data Visualization and Concept mapping Skill 
- 7 รูปแบบการจดบันทึกท่ีมีประสทิธิภาพ 
3) Sketchnote Making Workshop: เรียนรูผานการฝกปฏิบัติการคิด   
เรียบเรียง วางแผน ปนขอมูลที่ซับซอนใหเขาใจงายดวยการเขียน
บันทึกสรุป 
เปนภาพผานทักษะการอาน ฟง วิเคราะห และเรียบเรียงขอมลูดวย
การ "มองภาพรวม" และแยกรายละเอียดเพื่อนำมาเขียนถายทอดแกน
ที่สำคัญที่สดุของการประชุม, สัมมนาใหกระชับและเขาใจงาย 
- Data Visualization and Design your Visual Note 
- การเขียนบันทึกเปนภาพจากการอานและการฟง (Input) 
- การจดบันทึกสำหรับแกปญหา 
- การจดบันทึกสำหรับคิดไอเดียใหมๆ 
- การจดบันทึกสำหรับถายทอดความคิด 

1) ผลการทดสอบ Pretest-
Posttest 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
3) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึ้น รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
4) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
     ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมิน
สงใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ประเมินในเดือนสิงหาคม เพื่อ
เตรียมการพัฒนาในปถัดไป 

 

4) Business English 
กลุมเปาหมาย : หน.ฝพธ+
เจาหนาที่สังกัด ฝพธ./สสพ 
จำนวน 1 รุนๆ ละ 11 คน 
เดือน พ.ค. 65  

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแกเจาหนาที่ในฝายพัฒนาธุรกิจและ
การบริการ สำนักสรางเสริมพันธมติร (ฝพธ./สสพ) ในทักษะ
ฟง-พูด-อาน-เขียน ใหสามารถโตตอบและมีปฏิสมัพันธกับ
ผูใชบริการของ สทอภ. ได 

RMIT 
ราคา 165,000 บาท  

อยูระหวางการออกแบบหลักสตูร ซึ่งคาดวาจะเริ่มอบรมในชวงเดือน
พฤษภาคม 2565 

1) ผลการทดสอบ Pretest-
Posttest 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม

 



หลักสูตร 
กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
วิทยากร 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

เนื้อหา 
การวัดผลและประเมินผลการเขา

รับการพัฒนา 

แนวทางพิจารณาระดับการพัฒนา
ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทำงาน 

อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
3) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึ้น รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
4) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
     ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมิน
สงใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ประเมินในเดือนสิงหาคม เพื่อ
เตรียมการพัฒนาในปถัดไป 

5) การพัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ออนไลน ดวยโปรแกรมการเรียนรู
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-
Learning) 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ทุกระดับ+
เจาหนาที ่จำนวน 20 คน ที่ผาน
การคัดเลือกใหเขารบัการฝกอบรม 
(คุณสมบัติ เปนเจาหนาที่ท่ีผานการ
ทดสอบ CEFR / พรอมที่จะเขารบั
การพัฒนาตลอดระยะเวลา 6 
เดือน)   

1) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
สทอภ.  
2) เพื่อใหบุคลากร สอทภ. สามารถนำความรู ความสามารถ
และทักษะที ่ได ร ับจากการพัฒนามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
3) เพื่อสงเสริมการเรียนรู ภาษาอังกฤษดวยตนเองใหกับ
บุคลากรของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) 
4) เพื ่อเปดโอกาสใหบุคลากรที ่สนใจพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษไดเรียนรูภาษาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ในการพัฒนาตนเอง 
 

ระบบ e-learning จาก Speexx (Speexx Live) 
432,000 บาท 

1) ผู เรียนทำแบบทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกอน
เรียน (Placement Test) 
2) บริษัทสงหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลนใหผูเรยีนตามระดบัที่ผูเรยีน
สอบได 
3) ผูเรียนเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลนดวยตนเอง ไดตลอด 
24 ชั่วโมง ผานทางอินเทอรเน็ต(เปนรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองใน
ระบบออนไลนที ่สามารถเขาเรียนไดอยางอิสระ ไมจำกัดเวลาการ
เรียนรู โดยไมมีวิทยากร) รายละเอียดของกิจกรรม ไดแก กิจกรรม
เรียนภาษาอังกฤษ (ฟง-พูด-อาน-เขียน) การฝกสนทนาในหองเรียน
เสมือนจริงกับโคชเจาของภาษา ฝกทักษะดานการเขียนตามสายงาน/
ความสนใจ จากโคชท่ีรับผิดชอบ และมีการแนะนำในทักษะตางๆ จาก 
โคชเจาของภาษา 
4) ผูเรียนที่ผาน 80% ในการทดสอบ จะไดรับประกาศนียบัตรเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
5) กรณีผูเรียนผาน 80% ในหลักสูตรแลว บริษัทจะสงหลักสูตรตอไป
ให 

  

1) บริษัทรายงานผลความกาวหนา
การเรยีน ผลคะแนนการทดสอบ
ความกาวหนา และสถิติการเขาใช
งานใหกับฝายพัฒนาองคกรและ
ระบบทรัพยากรบุคคล สำนัก
ยุทธศาสตรทุกเดือน 
2) ผลการทดสอบ Pretest-
Posttest 
3) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคบับัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
4) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึ้น รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
5) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
     ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมิน
สงใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ประเมินในเดือนสิงหาคม เพื่อ
เตรียมการพัฒนาในปถัดไป 

 

6) การสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับเจาหนาที่ทั้งองคกร โดยให
เขาไปศึกษาแบบ online (ฟร)ี 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ทุกระดับ 
และ บุคลากร สทอภ. 

1) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
สทอภ.  
2) เพื ่อใหบุคลากร นำความรู และทักษะที่ไดรับจากการ
พัฒนามาประยุกตใชในการปฏิบัต ิงานไดถูกตองและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
3) เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

ผานทางเว็บไซด ไดแก 
https://lms.thaimooc.org/ 
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/  
(BBC Learning English) 

บุคลากร สทอภ. สามารถเรียนภาษาอังกฤษไดจากเว็บไซด ภายหลัง
สำเร็จการศึกษาแลว ใหแจงผลการเขาเรียนในแตละหลักสูตรที่ ฝศอ./
สยศ. รวบรวมเพื ่อตอบตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร และเปนขอมูลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนของการพัฒนาบุคลากรในปถัดไป 

1) AAR   



หลักสูตร 
กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
วิทยากร 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

เนื้อหา 
การวัดผลและประเมินผลการเขา

รับการพัฒนา 

แนวทางพิจารณาระดับการพัฒนา
ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทำงาน 

4) เพื ่อเปดโอกาสใหบุคลากรที ่สนใจพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษไดเรียนรูภาษาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ในการพัฒนาตนเอง 

7) การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกลุมวชิาการ 

เพื่อเปนการ upskill-reskill บุคลากรในกลุมวิชาการ ให
ความรูเกี่ยว ความเขาใจดาน GI & Innovation 

1) ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร 
2) น.ส.จิรัติวลั เครือศลิป และ 
นายยุทธภูมิ โพธิราชา 
3) ดร.สยาม ลววิโรจนวงศ 
4) ดร.วทัญู สุขเสงี่ยม  

1) หลักสูตร Digital Photogrammetry  
2) หลักสูตร SAR Image processing (Sentinel-1) 
3) หลักสูตร Machine Learning on Spatial Information 
4) หลักสูตร Introduction to Digital Innovation Development 
 

1) ผลการทดสอบ Pretest-
Posttest 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
3) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึน้ รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
4) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 
     ทั้งนี้ สยศ. จะมีแบบประเมิน
สงใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ประเมินในเดือนสิงหาคม เพื่อ
เตรียมการพัฒนาในปถัดไป 

 

8) Executive Leadership 
Development Program 
กลุมเปาหมาย : ผบห.ทุกระดับ
จำนวน 2 รุนๆ ละ 10 คน 

 

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหารและผูนำในสภาวะการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดการองคกรสมัยใหม การบริหารงาน การ
บริหารเวลา และการบริหารบุคลากร 

นายสรวุฒิ หรณพ  
บริษัท The Proposal By T Co.,Ltd.  
ประมาณ 390,000 บาท 

- What are our current external & Internal 
Challenges 
- People management to business directions  
- Difference between operation manager VS leader 
- Swot & Interventions 

- 5 step for Organization Development 
- Principle of Management-strategic Management  
- PESTLE Analisis: Tool for business analysis via 6 
Factors (Focus on external factors) 
- Organic growth vs. inorganic Growth  
- หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง   

1) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
2) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึน้ รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
3) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 

 

9.1 Project Management 
Practitioner 

1.เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและสามารถใชงานความรู 
เทคนิคและเครื ่องมือดานการบริหารโครงการ เพื ่อการ
บริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรขององคกรใหสอดรับ
กับนโยบายการดําเนินงานแบบการบริหารโครงการ (Project 
Based Management: PBM)  
3.เพื ่อใหผู เขาอบรมไดเขาใจแนวคิดการจัดตั ้งโครงการ การ
ซักถาม ตั้งขอสังเกต ใหคำเสนอแนะทั้งในดานประเด็นเนื้อหา 
กระบวนการ ว ิธ ีการ เป าหมาย การบร ิหารจ ัดการเร ื ่อง

อาจารยไพบูลย ปญญายุทธการ - Introduction to Project 
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
- Business Case 
- Project Charter 
- Stakeholder Management 
- Project Scope Management 
- Project Schedule Management 
- Project Risk Management 
- Project Cost Management 

1) จัดการทดสอบโดยการนำเสนอ 
PBM ที่ไดรับมอบหมาย 
2) การติดตามผลจากเขารับการ
พัฒนาจากผูบังคับบัญชาดวยการ
สอบถาม/ การสมัภาษณ / การ
สังเกตการณ เชน ทุก 3 เดือน 
หลังเขารับการอบรมแลวมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม

 



หลักสูตร 
กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
วิทยากร 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการฝกอบรม 

เนื้อหา 
การวัดผลและประเมินผลการเขา

รับการพัฒนา 

แนวทางพิจารณาระดับการพัฒนา
ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการทำงาน 

งบประมาณ ตลอดจนการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
เชิงสรางสรรคที่จะเกิดขึ้น 

- Manage Project with Microsoft Project 
- Project Tracking & Reporting 
- Project Communication Management 
- Project Human Resource Management 
- Project Change Management 
- Project Lesson Learned 

อยางไร หรือขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครั้งใหมดวย 
4) การประเมินจากผลลัพธโดย
เปนการวัดผลผลติที่เพิ่มขึ้น รวมถงึ
คุณภาพของผลผลิต 
5) การประเมินความคุมคาในการ
ลงทุน (Return of Investment) 

9.2 การจัดทำใบกำหนดหนาที่
งานของตำแหนง (JD) 
เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาจัดทำ
แผน IDP 

1. กำหนด Job Code หรือรหัสตำแหนงงานตามผัง
โครงสรางองคกรที่มีการทบทวน 
2. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาใน
การจัดทำใบกำหนดหนาที่งานของ ตำแหนงงาน (Job 
Description) 
3. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาใน
กำหนดสมรรถนะประจำตำแหนงงาน 
(Functional Competency Dictionary) ตามขอบเขตงาน
ที่กำหนดใหเกิดความชัดเจน 

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ 
บริษัท ไทยสกลิลพลัส จำกดั 
481,500 บาท 

1. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาในการจัดทำ
ใบกำหนดหนาที่งานของตำแหนงงาน (Job Description) 
2 ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาในกำหนด
สมรรถนะประจำตำแหนงงาน (Functional Competency 
Dictionary) ตามขอบเขตงานท่ีกำหนดใหเกิดความชัดเจน 

  

9.3 การจัดทำสมรรถนะประจำ
ตำแหนง (Functional 
Competency) และการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล 

1. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาใน
การประเมินสมรรถนะประจำตำแหนงงาน 
(Competency Assessment) 
2. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาใน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ 
บริษัท ไทยสกลิลพลัส จำกดั 
481,500 บาท 

1. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาในการ
ประเมินสมรรถนะประจำตำแหนงงาน 
(Competency Assessment) 
2. ใหความรู ตรวจสอบและใหคำแนะนำกับผูบังคับบญัชาในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

  

 



 

5 

 
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางภายใต้กรอบการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
4.1 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง-ต้น เจ้าหน้าที่ระดับ

ชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ-ปฏิบัติการ กรณีลูกจ้าง สทอภ. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามความเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความเห็นชอบ 

4.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารในด้านภาวะผู้นำที่มี
ความเป็นสากล เสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา เสริมสร้างทักษะในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ บริหารเป้าหมาย 
ความสำเร็จ บริหารผลสัมฤทธิ์ของงาน คน เวลา เสริมสร้างทักษะตาม Functional Competency รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพด้านการส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใสตามหลักมาตรฐานของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในการ
ทำงาน 

4.3 กรณีการขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร   จะสามารถเบิกจ่ายเฉพาะ
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
สทอภ. จำนวน 1 ราย สามารถขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรปีละ 1 ครั้ง และขอให้คำนึงถึง
เหตุผล และความจำเป็นด้วย  




