
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รอบ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รอบ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 

 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) ได้กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ซึ่งแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ได้จัดทำตามแนวทาง HR Scorecard ประกอบด้วย ๕ มิติ ดังนี้ 
 ๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๔. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
 ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กำหนดไว้ในมิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work life) เป้าประสงค์ที่ ๓.๔ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี เกิดความสุขในการทำงาน การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จึงพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประกอ บด้วย  
๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.๑ บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร  อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
                              ๑.๒ บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
                              ๑.๓ บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ๒.๓ การเสริมสร้างทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิงชายในการทำงาน 
โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้นรวม ๑๙ ตัวชี้วัด ๒๔ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ แสดงดังตาราง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร             
เป้าประสงค์  ๑.๑ บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร  อย่างครอบคลุมทั่วถึง           
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)                                   
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กรของบุคลากร สป.อว. (ด้าน ววน.)  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๑. ร้อยละของบุคลากร สป.วท. รับรู้
และเข้าใจ ทิศทางองค์กร 

ร้อยละ ๗0 สนย. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ทิศทางองค์กรกับบุคลากร สป.วท. โดยการ
เผยแพร่กรอบกลยุทธ์ สป.อว. (ด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั ่วถึง ในระหว่างวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  - เผยแพร่กรอบกลยุทธ์ฯ ในการประชุม/สัมมนาต่าง ๆ อาทิ การประชุมเชิง
ปฏิบัต ิการ เร ื ่อง การทบทวนผลการดำเน ินงานประจำปี ๒๕๖๑ และ
แผนปฏิบัติราชการ สป.วท. ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นต้น  
  - เผยแพร่ค่านิยม สป.วท. ในท้ายบันทึกภายใน สป.วท. และอักษรวิ่งหน้า
ลิฟต ์ 
  - เผยแพร่กรอบกลยุทธ์ฯ ในหนังสือ/เอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์ของ สป.วท. 
(http://www.ops.go.th) ป้ายประกาศในลิฟต์ 
  เนื่องด้วยมีการปรับองค์กรเป็น สป.อว. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น สนย. จึงไม่ได้ดำเนินการ
สำรวจการับรู ้ทิศทางองค์กรของบุคลากร สป.วท.  เพราะอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนของผลการสำรวจได้ อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
สนย. จะปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 
         

ต.ค. ๖๑  - พ.ค. ๖๒  
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร             
เป้าประสงค์  ๑.๑ บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร  อย่างครอบคลุมทั่วถึง           
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.)                                    
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสื่อสารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๒. ร้อยละของบุคลากรใน สป.วท. 
รับรู้แนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละ ๗0 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อคำถาม 
 - ท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(การประกาศนโยบาย คำสั่งแต่งตั้ง สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และข่าวสารอื่น ๆ) ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์
ส่วนบริหารงานบุคคล , เฟซบุ๊ก HR office of the permanent secretary, 
HR News, กลุ่มไลน์ MHESI ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๑.๓๗ 
 -  ท่านรับรู้ข่าวสารเหล่านี้ผ่านช่องทางใด (โปรดจัดลำดับ 
ช่องทางการสื่อสารที่ท่านรับรู้มากท่ีสุด ๓ ลำดับแรก)  
    ลำดับที่ ๑ หนังสือเวียน จำนวน ๔๘  คน (ร้อยละ ๔๑.๐๑) 
    ลำดับที่ ๒  กลุ่มไลน์ MHESI  จำนวน ๔๕ คน (ร้อยละ ๓๘.๔๖) 
    ลำดับที่ ๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ จำนวน ๒๑ คน   
(ร้อยละ ๑๗.๙๕) 

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร             
เป้าประสงค์  ๑.๑ บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร  อย่างครอบคลุมทั่วถึง           
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)                                  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่สื่อความรู้ด้าน ICT  ผ่านช่องทางต่าง ๆ (สื่อประชาสัมพันธ์ในลิฟต์, อีเมล Most everyone, Most Line) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๓. จำนวนครั ้งการเผยแพร่สื่อ
ความร ู ้ด ้าน ICT ผ่านช ่องทาง 
ต่าง ๆ 

๑๔ ครั้ง เผยแพร่สื ่อความรู้ด้าน ICT ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด ๑๔ ครั้ง ดังนี้  
๑. เตือนภัยอีเมลปลอมแปลง ข่มขู่ให้จ่ายเงินด้วย BitCoin โดย
อ้างว่าได้แฮกอีเมล เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑ 
๒. รู้ทันภัยไซเบอร์ ทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้หายห่วง เผยแพร่
เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๑ 
๓. Top ๒๕ พาสเวิร์ดยอดแย่แห่งปี ๒๐๑๘ เผยแพร่เมื่อ ๒ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ชำระเงินออนไลน์อุ่นใจต้องรู้จักคำว่า Phishing เผยแพร่เมื่อ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๕. ข้อมูลส่วนบุคคล เขาเอาไปทำอะไร ทำไมเราต้องปกป้อง 
เผยแพร่เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๖. สรุป “พ.ร.บ. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์” เผยแพร่เมื่อ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
๗. ความเข้าใจผิด ร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ เผยแพร่เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
๘. แจ้งเตือนระวัง!!! อย่าหลงเชื่ออีเมลหลอกลวง เผยแพร่เมื่อ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่สื่อความรู้ด้าน ICT  ผ่านช่องทางต่าง ๆ (สื่อประชาสัมพันธ์ในลิฟต์, อีเมล Most everyone, Most Line) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  ๙. (FAKE NEWS) ส่องยังไงให้รู้ ข่าวไหนจริง ข่าวไหนปลอม 
เผยแพร่เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
๑๐. ๕ ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัย ก่อนส่งมือถือไปซ่อม เผยแพร่
เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๑. รู้จัก Cyberbullying การรังแกกันบนโลกออนไลน์ เผยแพร่
เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๒. ๙ สิ่งที่ไม่ควรแชร์บนโลกโซเชียล เผยแพร่เมื่อ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
๑๓. ระวัง Phishing Mail หลอกให้สแกน QR Code เผยแพร่เมื่อ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๑๔. ใช้ “Social” อย่างไร ไม่ “So Sad” เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๒.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสามัคคี มีความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
อย่างมีความสุขท้ังกายและจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว        
เป้าประสงค์  ๑.๒ บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน          
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง (สอ.สบ.)                                  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๔. จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 

๕ กิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในองค์กร จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้  
๑. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
    จ ัดงาน “การแข่งข ันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑”  
เมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  
ณ สนามกีฬาเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑,๐๐๒ คน 
๒. กิจกรรมรักษาศีลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    จัดกิจกรรม “รักษาศีล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื ่องใน
เทศกาลมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันศุกร์ที ่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙ .๐๐ น .  ณ ว ัดราชาธ ิว าสราชวรว ิหาร  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน  
 
 
 

ก.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒  
ก.พ. ๖๒ 

 
 
 
 
 

พ.ค. ๖๒ 
 
 

 



- ๘ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

   ๓. กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ตามวาระผลัดเปลี ่ยนการเป็นผู ้แทน อว. 
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระ
ประธานพุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
๔. กิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ปอว. เห็นชอบมอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ตามวาระผลัดเปลี ่ยนการเป็นผู ้แทน อว. 
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรพระสงฆ ์ เน ื ่องในเทศกาลว ันอาสาฬหบูชา ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
ลานหน้าองค์พระประธาน พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
๕. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     จ ัดพิธ ีทำบุญตักบาตรเนื ่องในวันขึ ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  
ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๒๘๕ คน  
๖. พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
   จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  

ม.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 



- ๙ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 
มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๓๔๐ คน  
๗. การประชุมประชาคม 
    ๗.๑ การประชุมประชาคม วท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ กรมวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วท. (จำนวน ๗ หน่วยงาน 
ได้แก่ สป., วศ., ปส., สนช., ศลช., สสนก., และ สวทน.)  รวม
จำนวนทั้งสิ ้น ๔๗๔ คน เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      
    ๗.๒ การประชุมสัมมนาเพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและระบบงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู ่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป. และ สร.อว. จำนวนกว่า ๖๐๐ คน  
เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม เอ-บี ชั ้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
๘. กิจกรรม Sharing Day  
    ครั้งที่ ๑ ยอดเงิน ๔,๕๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๒ ยอดเงิน ๓,๓๕๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

  

 
 



- ๑๐ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๒.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสามัคคี มีความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
อย่างมีความสุขท้ังกายและจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว        
เป้าประสงค์  ๑.๒ บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน          
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.สบ.)                                    
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างประสบการณ์และสมรรถนะของบุคลากร สป. และ สร.วท. 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเสริมสร้าง
ประสบการณ์และสมรรถนะของ
บุคลากร สป. และ สร.วท. 

ร้อยละ ๗๕ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๙.๖๖ 
- โครงการจัดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถานี
ว ิจ ัยลำตะคอง สถาบันวิจ ัยว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) จังหวัดนครราชสีมา และฟาร์มโคนมไทยเดน
มาร์ค จังหวัดสระบุรี มีผู ้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น  
๖๔ คน  

ม.ค. ๖๒ 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ Happy Birthday : กิจกรรมอวยพรวันเกิด Happy Birthday to you  
๖. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงการ Happy 
Birth day 

ร้อยละ ๗๕ - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรรมฯ ร้อยละ ๘๐.๓๔ 
- ส ่งการ์ดอวยพรวันเกิดของบุคลากร สป.อว. (ด้าน ววน.) 
ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน ๑๖ ฉบับ 
ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน ๓๐ ฉบับ 
ประจำเดือนกันยายน จำนวน ๓๖ ฉบับ 
รวมทั้งสิ้น ๘๒ ฉบับ 

ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒  

 

 

 



- ๑๑ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบรรยากาศที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุขทั้ง
กายและจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว           
เป้าประสงค์  ๑.๓ บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.สบ.)                                    
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สป.วท. ต่อ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการทำงาน 

ร้อยละ ๗๕ - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี (โครงการจัดหา
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื ่อทดแทน , โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถสป.อว., การปรับปรุงอาคารพระ
จอมเกล้าบริเวณชั้น ๑ และห้องโถงทางเชื่อม และการปรับปรุง
อาคารพระจอมเกล้าบริเวณ ชั้น ๕) ร้อยละ ๘๑.๐๓ 

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒  

๘. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 

ร้อยละ ๕๐ - เมื ่อวันพุธที ่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องศูนย์สุขภาพ ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. สบค. 
ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ สป. และ สร.อว. 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรดูแลรักษาสุขภาพให้ดียิ ่งขึ ้น โดยในการ
ตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้ น 
๑๐๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖ จากจำนวนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ สป. และ สร.อว. ทั้งหมด ๒๒๑ คน)  

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒  



- ๑๒ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบรรยากาศที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุขทั้ง
กายและจิตใจ ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว           
เป้าประสงค์  ๑.๓ บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนงานคลังและพัสดุ (สค.สบ.)                                    
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการน้ำดื่มเพ่ือการบริโภคท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๙. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 

ระดับ ๕ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษา ตรวจเช็ค และเปลี่ยนไส้กรองเครื่อง
กรองน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง โดยได้ตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรองทุก
รอบระยะเวลา ๔ เดือน 

เม.ย. - ส.ค. ๖๒  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๓.๒ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
เป้าประสงค์  ๑.๓ บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)                                   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข ทุกวันจันทร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๐. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อกิจกรรมปฏิบัติธรรม  
นำสุข ทุกวันจันทร์  

ร้อยละ ๘๐ ดำเนินงาน ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘  อาคารพระ
จอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยนิมนต์พระสงฆ์ (พระวิทยากรจาก
วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม) จำนวน ๑ 
รูป/สัปดาห์ มีการถวายภัตตาหารเพล บรรยายธรรมเทศนา  
และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :  
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (รอบ ๑๒ เดือน) จำนวน ๗๒๓ คน (นับซ้ำ) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจในภาพรวมของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ (รอบ ๑๒ 
เดือน) ร้อยละ ๘๗.๔๕ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้สึกสงบ สำรวมทางกาย วาจา ใจ 
ได้สร้างกุศลให้กับตนเอง ได้รับความรู้และข้อคิดจากการฟังธรรม
บรรยาย/ตอบปัญหา/คำแนะนำ ทั ้งทางโลก และทางธรรม 
สามารถนำไปปรับความคิด จิตใจ และปรับใช้ใน การทำงานและ
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

ต.ค. 61 - ก.ย.62  

 



- ๑๔ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน              
กลยุทธ์ ๑.๓.๒ เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน            
เป้าประสงค์  ๑.๓ บุคลากรมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.), ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.), ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง (สอ.สบ.)         
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”และส่งเสริมทการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๑. จำนวนกิจกรรมการแสดง           
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

๓ กิจกรรม ๑. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส ่วนร ่วมต่อสังคม หัวข้อ 
“กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”และส่งเสริมทการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การ
เ ร ี ย น ร ู ้ เ ศ รษฐก ิ จพอ เพ ี ย งบ ้ า น ขอ ง พ ่ อ  ต . ภ ู เ ข าทอ ง  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วท.  จำนวน 
๔๑ คน และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที ่และนักเรียนฯ จำนวน  
๑๑๒ คน 

ม.ค. ๖๒  
 

ศปท. 

 

 

 



- ๑๕ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”และส่งเสริมทการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการฯ 
ในภาพรวม ร้อยละ ๙๑.๔๓ 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์  
ที่กำหนด ร้อยละ ๘๔.๖๒ 

- เกิดการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 

- ศปท. ได้จัดทำสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  
ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ใน
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวง
วิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๒ จำนวน ๒ เร ื ่อง ได ้แก ่  ความเป ็นมาและก ิจกรรม 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และเข้าใช้งานระบบ
เรียนรู ้ออนไลน์ “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
(http://ilearn.most.go.th) 
 

ม.ค. ๖๒  
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๒  
 

ศปท. 

 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Heart 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  ๒ .  โ ค ร งก า รสร ้ า ง ส ุ ข ใ นกา รทำ ง านด ้ ว ย  Happy Heart 
ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ 
  (๑) กิจกรรมปฏิทินเก่า...เราขอ  
       - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๒.๕๖ 
       - ส่งมอบปฏิทินจากกิจกรรม ปฏิทินเก่า...เราขอ เมื่อวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมจำนวนทั้งสิ ้น ๑ ,๐๔๐ เล่ม ให้แก่ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประ
เทสไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  (๒) กิจกรรมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมีค่า..เพ่ือชุมชนที่ขาดแคลน 
      - บันทึกแจ้งเวียน สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. และแจ้งเวียน
หน่วยงานในสังกัด เพื ่อเชิญชวนท่านร่วมบริจาคปฏิทินฯ และ
กล่องเครื่องดื่มท่ีใช้แล้ว  
    - Infographic ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคปฏิทินฯ 
และกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว 
    - ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม
จำนวน ๑๐ กิโลกรัม ให้แก่บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไป 
รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา และมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับ
ชุมชนที่ขาดแคลน 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ – ๑๘ 
ม.ค ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒ 

สบค. 
 
 
 
 
 
 
 

สบค. 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  ๓. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์
อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั ้น ๑ อาคาร 
พระจอมเกล้า สป.วท. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๒๐ คน  

 ก.พ. 62 สบค. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ และท่าทางการทำงานเพ่ือสุขภาพในหญิงชาย 
๑๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อกิจกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพการบริหาร
ความเครียด และทักษะการ
ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ ๗๕ - ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๙.๐๖ 
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย เพ่ิมขึ้นสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๗๑.๔๓ 
-  จ ัดโครงการเม ื ่อว ันพฤห ัสบด ีท ี ่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๕ ห้อง ๕๑๙ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู ้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น  
๗๓ คน 

ก.ค. ๖๒ สบค. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป.อว. เรื่อง “สร้างชีวิต สร้างสุข สร้างวินัยทางการเงิน” 
๑๓. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ให้ความรู้ส่งเสริมการออมเงินเพ่ือ
ความมั่นคงในอาชีพ 

ร้อยละ ๗๕ - ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๙.๓๙ 
- จัดโครงการเมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๙ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๐ คน  
 

ก.ย. ๖๒  

 



- ๑๘ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร           
กลยุทธ์ ๒.๑.๑ พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการเป็นข้าราชการที่ดี           
เป้าประสงค์ ๒.๑ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน          
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.), ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.), คณะทำงานการจัดการความรู้ใน สป.อว. (ด้าน ววน.)         
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และบุคลากรใหม่ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๔. ร้อยละข้าราชการใหม่ ของ 
สป.วท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และบุคลากรของ สป.วท. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๑๐๐)  
- ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๑.๓๓  
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความเห็นว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม ร้อยละ ๓๖ 

ก.พ. ๖๒ สบค. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี 
๑๕. ร้อยละของการส่งข้าราชการ
บรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี 
ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- การส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเป็น
ข้าราชการที่ดไีด้ทันระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “ข้าราชการไทย 
ไร้ทุจริต สร้างฐานคิด จิตพอเพียง” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๖. ร ้อยละข ้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ใหม่ของ สป.วท. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการสร้างข้าราชการ
และเจ้าหน้าที ่ร ุ ่นใหม่ของ วท. 
ตามหล ักส ูตรการเสร ิมสร ้ าง
เก ียรต ิภ ูม ิข ้ าราชการ สำนึก
ข้าราชการไทยไม่โกงของ ของ 
สำนักงาน ก.พ. และการป้องกัน
และต ่ อต ้ านการท ุ จ ร ิ ตของ 
สำน ักงาน ป.ป.ช./สำน ักงาน 
ป.ป.ท. (๑ หลักสูตร)  

ร้อยละ 80 ผลลัพธ์เชงิปริมาณ : 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๓ คน  
- ร้อยละข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ใหม่ของ สป.อว. ที ่เข้าร่วม
กิจกรรม เกินเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๘๐ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการฯ 
ในภาพรวม ร้อยละ ๘๖.๔๐ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีพื ้นฐานจิตที ่พอเพียง มีความ
ละอายต่อการทุจริต เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส.ค. ๖๒ ศปท. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
๑๗. จำนวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.วท. 

๖ กิจกรรม ๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง เทคนิค
การเขียนคำกล่าว บรรยายโดยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ 
(อดีต รอง ปวท.) 
๒.  คล ั งความร ู ้  เ ร ื ่ อ ง  การจ ัดการความร ู ้  ( Knowledge 
Management : KM) ของ สป.วท. บรรยายโดย ผศ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน์ รอง ผอ.ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

มิ.ย. - ก.ย. ๖๒ สำนัก/ศูนย/์
กลุ่ม ที่

รับผิดชอบ
กิจกรรมตาม

แผนการ
จัดการความรู้ 



- ๒๐ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  ๓. คู่มือข้าราชการใหม่ ของ สป.อว. (ด้าน ววน.)  
๔. เอกสารเผยแพร่ เทคนิคการผลักดันแผนงาน /โครงการ  
สู่แผนพัฒนาพ้ืนที่ “ก้าวสำคัญของ ศวภ. เพ่ือการขับเคลื่อน วทน. 
สู่ภูมิภาค”  
๕. คลังความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
และท่าทางการทำงานเพ่ือสุขภาพในหญิงชาย 
๖. คลังความรู้ เรื่อง สร้างชีวิต สร้างสุข สร้างวินัยทางการเงิน 
๗. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำคำของบประมาณ: 
ขออย่างไรให้ได้งบ (เงิน)” 

มิ.ย. - ก.ย. ๖๒ สำนัก/ศูนย/์
กลุ่ม ที่

รับผิดชอบ
กิจกรรมตาม

แผนการ
จัดการความรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร           
กลยุทธ์ ๒.๑.๑ พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการเป็นข้าราชการที่ดี           
เป้าประสงค์ ๒.๒ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร           
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.), ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง (สอ.สบ.)           
      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๘. จำนวนกิจกรรมในการสร้าง
แรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สป.วท. 

๓ กิจกรรม ๑. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี และการมอบเกียรติบัตร
คนดีศรี วท. 
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ดีเด่น ของ วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒ สบค. 
สอ.สบ 



- ๒๑ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

  กระทรวงว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  ครบรอบป ีท ี ่  ๔๐  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระ
จอมเกล้า สป.วท. สป.วท. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดี
ศรี วท.” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดเีด่น 
เป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงาน
ในส ังก ัด วท. เน ื ่องในว ันคล้ายว ันสถาปนา วท. ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซี่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
“คนดีศรี วท.” จำนวนรวมทั้งสิ ้น ๑๗ ท่าน (นางสาวทิพวัลย์  
เวชชการัณย์ ตำแหน่ง : ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงาน : 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๒. พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 
- พ ิธ ีประกาศเก ียรต ิค ุณผ ู ้ เกษ ียณอาย ุ  ประจำปี  ๒๕๖๒  
เม ื ่อว ันจ ันทร ์ท ี ่  ๒๓ ก ันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั ้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยในปีนี ้ มีผ ู ้เกษียณเข้าร ่วมพิธีฯ  
จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ คน 
๓. การสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สป. และ สร.วท. 
- การคลอดบุตร จำนวน ๖ ราย 
- การสมรส จำนวน ๒ ราย 
- การให้บำเหน็จเมื่อพ้นจากการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑ ราย 
- การบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๗ ราย 

 สบค. 
สอ.สบ 

 



- ๒๒ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร           
กลยุทธ์ ๒.๓.๑ เสริมสร้างทัศนคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการทำงาน         
เป้าประสงค์ ๒.๓ การเสริมสร้างทัศนคติด้านความเสมอภาคหญิงชายในการทำงาน          
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.)               
      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องสิทธิและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

๑๙. ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรื่องสิทธิความเสมอ
ภาคระหว่างชายหญิงมีความรู้
ความเข ้าใจเพิ ่มข ึ ้นไม ่ต ่ำกว่า 

ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๗๐  ๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 
และท่าทางการทำงานเพ่ือสุขภาพในหญิงชาย 
- ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๙.๐๖ 
 - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย เพ่ิมขึ้นสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๗๑.๔๓ 
 - จัดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๕ ห้อง ๕๑๙ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น  
๗๓ คน 
๒. กิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
- การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเรื่องบทบาทหญิงชาย/การสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้ 
  ๑. หญิงไทยในแต่ละยุค เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ 
  ๒. “HeForshe” ปรับพฤติกรรม เปลี ่ยนความคิด ยุติความ
รุนแรง เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ 

ก.ค. ๖๒ สบค. 
 

 



- ๒๓ - 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องสิทธิและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

   ๓. รู้เท่าทัน...ยาเสียสาว เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ๔. การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน เผยแพร่เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๕.  หนังแนวสตร ีน ิยม “ feminist” ปลุกพลังหญิงในต ัวคุณ 
เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 ๖. ดีแทคกับ ๖ ทักษะดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในกลุ่ม
เทคโนโลยี เผยแพร่เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๗. พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถ ูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๘. ๑๐ เมนูแนะนำ ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว เผยแพร่เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๙. ประเทศที่ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันมากที่สุดในโลก 
เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ก.ค. ๖๒ สบค. 
 

 

 

  



ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗๕/๔๗ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๕๒ โทรสาร ๐๒ ๓๓๓ ๓๘๓๐

เว็บไซต:์ http://www.personnel.ops.go.th 

Facebook: HR Office of the Permanent Secretary


