เอกสารแนบ 2
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สทอภ. ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาบุ คลากรทั้ง Upskill/Reskill เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของ สทอภ. และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในลักษณะการศึกษาและการฝกอบรม ซึ่ง
มีผูเขารับการพัฒนา จำนวน 307 ราย (รอยละ 96) จากจำนวนบุคลากร จำนวน 320 ราย สรุปรายละเอียดได ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ สทอภ. (Core Competency) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไดกำหนดการพัฒ าบุคลการตามความตองการของ สทอภ. ประกอบดวยการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลตาม
ความตองการของ สทอภ. และการฝกอบรมภายใน (In house Training) รายละเอียด ดังนี้
1.1 ทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ.
1) การขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนการกำหนดนโยบายภาครัฐของประเทศไทย และการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
พัฒ นา หรือ THEOS-2 ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สทอภ. ได รับ การจั ดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. จำนวน 1 ทุน
และทุนรัฐบาลดาน วท. จำนวน 2 ทุน ดังนี้
ทุนรัฐบาล ก.พ. ตามความตองการ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ
การศึกษา
1) ปริญญาโท

ประเภททุน

สาขา

เนน

ทุนพัฒนา
Science Technology and Digital Transformation and
บุคลากรภาครัฐ Innovation Policy
Analytics Specialization
ทุนรัฐบาลดาน วท. ตามความตองการ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภททุน
สาขา
เนน

หมายเหตุ
อยูระหวางการสรรหาผูมีสิทธิ
รับทุน

ระดับ
การศึกษา
นายณัฐนันท วองประพิณกุล
2) ปริญญาโท- ทุ น บุ ค คลทั่ ว ไป Aerospace Engineering Launch Vehicle Design
เปนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลฯ
เอก หรือ เอก ระดับปริญญา
ทุนรัฐบาลดาน วท. เพื่อ EECi ตามความตองการ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ
ประเภททุน
สาขา
เนน
การศึกษา
น.ส.ชวิศา สอนสกุล
3) ปริญญาโท ทุ น บุ ค คลทั่ ว ไป - Surveying Engineering GNSS and Navigation
เปนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลฯ
ระดับปริญญา
- Electrical Engineering Applications
- Computer Science

2) ทุนการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทอภ. มีเจาหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติใหศึกษา
ดวยทุนรัฐบาล ก.พ. ทุนรัฐบาลดาน วท. และทุน สทอภ. จำนวน 23 หลักสูตร รวม 23 ราย ดังนี้
ทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ระดับการศึกษา / สาขา และวิชาเนน / ประเทศ / ประเภททุน
1) ปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการนวัตกรรม ณ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร
2) ปริญญาโท สาขา Strategic Innovation Management ณ University of Sussex สหราชอาณาจักร
รวม 2 หลักสูตร

จำนวน
(คน)
1
1
2

ทุนรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ระดับการศึกษา / สาขา และวิชาเนน / ประเทศ / ประเภททุน
1) ปริญญาเอก สาขา Geography ณ Queen’s University ประเทศแคนนาดา
2) ปริญญาโท สาขา Computing Science ณ University of Dundee สหราชอาณาจักร
3) ปริญญาเอก สาขา Mobile and Satellite Communication ณ University of South Wales สหราชอาณาจักร
4) ปริญญาเอก สาขา Geo-Informatics Technology ณ Sheffield Hallam University สหราชอาณาจักร
5) ปริญญาเอก สาขา Computer Science ณ University of Hertfordshire สหราชอาณาจักร
6) ปริญญาเอก สาขา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ University of Leicester สหราชอาณาจักร
7) ปริญญาโท สาขา Data Science and Analytics ณ University of Leeds สหราชอาณาจักร
8) ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
9) ปริญญาเอก สาขา การจัดการสมารตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทลั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวม 9 หลักสูตร

จำนวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

ทุน สทอภ.
ระดับการศึกษา / สาขา และวิชาเนน / ประเทศ / ประเภททุน
1) ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2) ปริญญาโท สาขา Artificial Intelligence and Business Analytics ณ The Toulouse Business School
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3) ปริญญาโท สาขา Marketing Management & Communication ณ The Toulouse Business School
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
4) ปริญญาโท สาขา Big Data Marketing and Management ณ The Toulouse Business School
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
5) ปริญญาโท สาขา Aerospace Management ณ The Toulouse Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส
6) ปริญญาโท สาขา การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7) ปริญญาโท สาขา การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8) ปริญญาโท สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
9) ปริญญาโท สาขา การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10) ปริญญาโท สาขา ธุรกิจ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11) ปริญญาโท สาขา การบริหารคนและกลยุทธองคการ สถาบันปญญาภิวัฒน
12) ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รวม 12 หลักสูตร

จำนวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1.2 การฝ ก อบรมภายใน (In House Training) ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สทอภ.
ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน สทอภ. ในลักษณะ Classroom Training และ Online Training
เพื่อ Upskill/Reskill ของบุคลากรใหมีทักษะความรู จนสามารถดำเนินงานตามเปาหมายที่ สทอภ. กำหนดไว
จำนวน 16 หลักสูตร รวม 247 ราย สรุปรายละเอียด ดังนี้
การฝกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house Training)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership &
Management Skills)
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance
Communication)
หลักสูตร การบริหารโครงการอยางมืออาชีพ (Project Management) รุนที่ 1 และ
รุนที่ 2 (แบบ Online)
หลักสูตร การวางแผนธุรกิจเพื่อความสำเร็จ (Business Plane) (แบบ Online)
หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) (แบบ Online)
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ Online)
หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay
หลักสูตร Business English
หลักสูตร การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต
ประพฤติมิชอบในองคกร
หลักสูตร ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม
หลักสูตร Project Management Professional (แบบ Online)
หลักสูตร Project Strategic Alignment (แบบ Online)
หลัดสูตร การจัดทำ CG&CSR Action Plan ครั้งที่ 3
หลักสูตร การจำลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model)
รวม 16 หลักสูตร

จำนวน (คน)* จำนวน (คน)**
นับตามจริง นับแบบไมซ้ำ
27
10
44

10

85

30

40
40
52
10
7
40
40

15
15
15
10
7
20
15

40

15

89

20

33
10
40
40
637

18
7
20
20
247

หมายเหตุ : * จำนวนผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรนับจำนวนตามจริง ซึ่งบุคลากร สทอภ. จำนวน 1 ราย เขารับการ
อบรมไดมากกวา 1 หลักสูตร
**จำนวนผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรนับจำนวนแบบไมซ้ำ

2) การพัฒนาบุคลากรตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Functional Competency) ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีเจาหนาที่ สทอภ. เขารับการพัฒนาตามหนาที่ความรับผิดชอบ จำนวน หลักสูตร รวม ราย ดังนี้
2.1 การฝ กอบรมหลั กสู ตรซึ่ งสถาบั นภายนอกจั ด (Public House Training) ในป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 กำหนดจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในลั ก ษณะ In House Training เพื่ อ Upskill/Reskill ของ
บุคลากรใหมีทักษะความรู จนสามารถดำเนินงานตามเปาหมายที่ สทอภ. กำหนดไว ซึ่งผลการเขารับการอบรมซึ่ง
สถาบันภายนอกจัดอบรม จำนวน 22 หลักสูตร รวม 32 ราย สรุปรายละเอียด ดังนี้
การฝกอบรมหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public Training)
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

จำนวน
(คน)
1

1

หลักสูตร Introduction to Satellite Power System (แบบ Online)

2

หลักสูตร "มิติใหมองคการมหาชนในยุค NEW Normal" ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรองคการมหาชน
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
หลักสูตร Privacy & Security Summit 2020
หลักสูตร ผูนำ-นำการเปลี่ยนเปลีย่ งแปลง รุงที่ 11

2

หลักสูตร Pre-sessional English ของ Heriot-Watt University
หลักสูตร WINS ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผูบริหารระดับสูงของ อว.
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐและบันทึกขอมูลใน
ระบบe-GPสำหรับนักพัสดุมือใหม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนที่ 20
หลักสูตร Pre-sessional English
หลักสูตร Data Analytics Bootcamp
หลักสูตร หลักเกณฑราคางานกอสรางของราชการและคา K
หลักสูตร Team Building for the MHESI PR Networking
หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและ
การบันทึกขอมมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม
หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รุงที่ 1 และ 2
หลักสูตร KARI International Space Training Online 2021
หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 64 ประจำปการศึกษา 2564-2565
หลักสูตรประกาศนียบัตร : กฎหมายการเงินการธนาคาร รุนที่ 8 (แบบ Online)
หลักสูตรผูนำยุคใหมในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุนที่ 11
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข (สสสส.) รุนที่ 12
หลักสูตร ผูนำการสงเสริมดิจิทลั ดานธุรกิจเกษตร (CDA) รุนที่ 2
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเชิง (Proactive IDP) บนพื้นฐานของ 70:20:10 Learning Model
หลักสูตร การฝกอบรม ภายใตโครงการฝกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษอยางเขมขน
(Prep Camp) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
รวม 22 หลักสูตร

1
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
1

1
1
1
2
2
8
2
2
1
1
1
1
1
1
2
36

2.2 การศึกษาดวยทุนสวนตัว สทอภ. ไดอนุมัติใหเจาหนาที่ สทอภ. ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใน
หลักสูตรนอกเวลาปฏิบัติงานภายในประเทศไทยดวยทุนสวนตัว จำนวน 5 หลักสูตร รวม 5 ราย ดังนี้
การศึกษาดวยทุนสวนตัว
ลำดับที่

ระดับการศึกษา/สาขา/ และวิชาเนน/ประเทศ

1
2
3
4

ปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาโท สาขากฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนอกเวลาราชการ
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ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จำนวน
(คน)
1
1
1
1

รวม 5 หลักสูตร

สรุปการดำเนินงาน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ดานการพัฒนาบุคลากร
1. การดำเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร เป น การดำเนิ น งานตามแผนบุ ค ลากร ประจำป 2564 เพื่ อให
สอดคลองกับภารกิจของ สทอภ. และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในลักษณะการศึกษาและการฝกอบรม
โดยมีผูเขารับการพัฒนา จำนวน 307 ราย (รอยละ 96) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 320 ราย ซึ่งผลการพัฒนา
บุคลากรในครั้งนี้เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร สทอภ. ที่ 26
2. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,288,700 บาท
(สองลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งคิดเปนมูลคาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งหมด รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 4,240,961 บาท (สี่ลานสองแสนสี่หมื่นเการอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)*
3. โดยในป 2565 สทอภ. ยังมุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ Upskill/Reskill สอดคลองกับภารกิจของ
สทอภ. และหน าที่ความรับผิดชอบของบุ คลากร ได แก หลั กสู ต รการบริห ารโครงการอย างมืออาชี พ (Project
Management), การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหนายุคใหม, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน, เทคนิคการ
นำเสนออยางมืออาชีพ เปนตน
4. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
มีการแพรกระจายในวงกวางและมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณอยูตลอดเวลา สทอภ. จึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรจากแบบ Onsite เปน แบบ Online ทำใหบุคลากร สทอภ. ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. การพั ฒ นาบุ ค ลากรในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได รั บ งบประมาณจั ด สรร รวมเป น เงิน ทั้ งสิ้ น
2,288,700 บาท ซึ่งคิดเปนมูลคาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการพัฒนาบุคลากร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,240,961 บาท
หมายเหตุ : * การคำนวณมูลคาที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาบุคลากรของ สทอภ.
(2,288,700 บาท x 1.856 = 4,240,961 บาท)
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