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๑ 

ส่วนที่ 1:ข้อมูลทั่วไป  

1.1 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550  

พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นหน่วยงำนบริหำรจัดกำรระบบ
สถิติของประเทศ เป็นศูนย์กลำงบริกำรข้อมูลสถิติของประเทศ รวมทั้งพัฒนำวิชำกำรและพัฒนำบุคลำกรด้ำน
สถิติ เทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศ ดังนี้ 

มำตรำ 5 ให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
สถิติตำมหลักวิชำกำร 

มำตรำ 6 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนแม่บทเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ 
(๒) จัดท ำมำตรฐำนสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ  
(๓) ส่งเสริมและพัฒนำงำนสถิติของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดท ำส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง หรืออ ำนวยกำรให้มีกำรส ำรวจด้ำนต่ำง ๆ ของ

ประเทศ 
(๕) ประสำนงำนและหำรือร่วมกับหน่วยงำนเพ่ือจัดท ำแผนก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำร

ด ำเนินงำนทำงสถิติตำมแผนแม่บทตำม (๑) 
(๖) แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ หรือควำมช่วยเหลือแกหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน และ

ระเบียบวิธีในกำรจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกำรประมวลผล และกำรวิเครำะห์ผลสถิติ 
(๗) ประสำนกับหน่วยงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยสถิติ เพ่ือให้ไดมำซึ่งฐำนขอมูลสถิติที่ส ำคัญ

และเป็นปัจจุบันของประเทศ  
(๘) ให้บริกำรสถิติแกหน่วยงำน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
(๙) เผยแพรสถิติและจัดให้มีกำรศึกษำอบรมวิชำควำมรูเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๐) ร่วมมือและประสำนงำนกับต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศในงำนเกี่ยวกับ

สถิติ 
(๑๑) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด และตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

1.1.1 อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง  

 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2551 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีภำรกิจในฐำนะเป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐ ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับสถิติตำมหลักวิชำกำร และจัดท ำสถิติเพ่ือติดตำม ประเมินผล และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและแผนงำนของรัฐ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 



๒ 

1. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถิติ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
2. จัดท ำแผนแม่บทเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ  
3. เสนอแนะนโยบำยและแนวทำงกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ควำม

เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน   มีกำรใช้
มำตรฐำนสถิติตำมหลักสำกล  

4. จัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศในกำรก ำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล ที่ แต่ละ
หน่วยงำนต้องรับผิดชอบ  

5. ผลิตและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภำค ด้วยวิธีกำร
จัดท ำส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง และให้บริกำรข้อมูลสถิติทุกสำขำของประเทศ  

6. ผลิตและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในกำรสนับสนุนนโยบำยเร่งด่วนของรัฐและข้อมูล สถิติที่ส ำคัญที่
ไม่มีหน่วยงำนใดจัดท ำ รวมทั้งประสำนและให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติของ หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  

7. ประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศในด้ำนวิชำกำรสถิติ  
8. ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ หรือตำมที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

1.1.2 ภารกิจพิเศษ (ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล) 

ด้วยควำมเจริญทำงเทคโนโลยีที่กลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมเจริญของประเทศ
ในทุกด้ำน อีกทั้งยังเป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมม่ันคงอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในสังคมได้อย่ำงสมบูรณ์ ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำที่เรียกว่ำ “เศรษฐกิจดิจิทัล” 
(Digital Economy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนี้ 

“6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำง
จริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมำยรวมถึง
กำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำร
ดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงินและธุรกิจ
บริกำรอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง” 

 

 



๓ 

โดยที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่ำงกฎหมำย 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2557 คือ  

“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....”  
และ  

“ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....”  ปรับเปลี่ยนชื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภำรกิจที่เพ่ิมเติมข้ึน และก ำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร คือ ส ำนักงำนรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยำ และส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ไปจนกว่ำจะมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.2 วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ของ สสช. 
1.2.1 วิสัยทัศน์ สสช. 

เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจของประเทศ “SMART Statistical Center 
for Decision Making” 

ควำมหมำย: ศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศ หมำยถึง คุณภำพ มำตรฐำน ควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันเวลำและทันสมัย ต่อเนื่องของข้อมูลและสำรสนเทศ เข้ำถึงง่ำย ตรงกับควำมต้องกำร 

1.2.2 วัฒนธรรมองค์กร 

ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอ้ืออาทรต่อกัน รักม่ัน สสช.  

1.2.3 ค่านิยมองค์กร  

SMART 
S = Specific  มีควำมชัดเจน  
M= Measurable  สำมำรถวัดได้  
A = Attainable  สำมำรถบรรลุได้  
R = Realistic  อยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นจริง  
T = Timely  มีก ำหนดเวลำที่แน่นอน  
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1.2.4 พันธกิจ  

1. บริหำรจัดกำรสถิติ และสำรสนเทศของชำติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ  

2. จัดท ำส ำมะโนหรือส ำรวจด้วยตัวอย่ำง หรืออ ำนวยกำร เพ่ือให้ได้ฐำนข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ  

3. บริกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ วิชำกำรด้ำนสถิติและสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน  
4. พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
5. ร่วมมือและประสำนงำนกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศในงำนเกี่ยวกับสถิติ 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ สสช. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสช. ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2560 มี 4 
ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณำกำร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรด้ำนสถิติให้มีคุณภำพตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ทุกภำคส่วน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ เป็นมือ
อำชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ 
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1.3 โครงสร้าง สสช. และกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 

1.3.1 โครงสร้างส านักงานสถิติแห่งชาติในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมกฏกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ 
 
  -------------- โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน 

 

 

ส านักบริหาร
กลาง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ส านักนโยบาย
และ 

วิชาการสถิติ 

ส านักบริหาร
จัดเก็บ 

ข้อมูลสถิติ 
ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักสถิติ 

สาธารณมติ 

ศูนย์สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์

ภาครัฐ 

ส านักสถิติ
เศรษฐกิจ     
และสังคม 

ส านักสถิติ
สังคม 

ส านักบริหาร
จัดการ 

ระบบสถิติ 
ส านักพัฒนา

บุคลากร 
ส านักภูมิ

สารสนเทศสถิติ 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค 

ส านักงานสถิติจังหวัด  
(76 จังหวัด) 

ฝ่ายวิชาการ
และวางแผน 

ฝ่าย
ปฏบิตักิาร

สถิต ิ

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ผู้อ านวยการส านกังานสถติิแห่งชาต ิ
 

รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้ตรวจราชการกรม (M2) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รวม ลกูจา้ง พนักงาน ลกูจา้ง ผู้รับ รวม
ข้าราชการ ประจ า ราชการ ช่ัวคราว จา้งเหมา ทัง้สิน้

สงู ต้น สงู ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง

ราชการบริหารส่วนกลาง
บริหารทัว่ไป 1 3 4 0 0 0 0 4
ผู้ตรวจราชการ 3 3 0 0 0 0 3
กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 1 3 4 0 1 2 0 7
กลุม่ตรวจสอบภายใน 1 4 5 0 1 1 0 7
กลุม่บริหารจดัการระบบสถิติ 2 15 17 0 7 5 0 29

1 ส ำนักบริหำรกลำง 1 6 18 17 2 22 9 75 24 50 23 0 172
2 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 1 11 39 12 2 14 15 95 0 68 17 0 180
3 ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 1 1 5 7 5 1 1 21 0 13 11 0 45
4 ส ำนักนโยบำยและวชิำกำรสถิติ 1 1 6 24 9 1 13 4 59 0 50 13 0 122
5 ส ำนักบริหำรจัดเกบ็ข้อมลูสถิติ 1 1 2 1 6 18 19 48 0 71 39 0 158
6 ส ำนักสถิติพยำกรณ์ 1 1 5 14 8 1 6 3 39 0 37 15 0 91
7 ส ำนักสถิติเศรษฐกจิและสังคม 1 1 6 25 13 1 2 49 0 71 21 0 141
8 ส ำนักสถิติสำธำรณมติ 1 1 4 15 5 1 2 29 0 5 2 0 36

1 3 11 7 45 153 85 15 75 53 448 24 374 149 0 995    

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค
ส ำนักงำนสถิติจังหวดั 76 จังหวดั 76 114 38 45 94 27 394 0 823 338 0 1,555

1 3 11 76 7 45 267 123 60 169 80 842 24 1,197  487 0 2,550  

ล าดับที่ สว่นราชการ
ประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง

บริหาร อ านวยการ วิชาการ

รวม

รวมทัง้สิน้

ทัว่ไป

1.3.2 กรอบอัตราก าลังในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ) 

ข้าราชการของส านักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 842 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 448 คน ส่วนภูมิภาค 394 คน 
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สสช. มีข้าราชการตามกรอบอัตราก าลัง จ านวน 842 คน มีก าลังคนจริง 766 อัตรา และต าแหน่งว่าง 
อัตรา 119 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ต าแหน่ง 
กรอบ

อัตราก าลัง  
1. นักบริหำร นักบริหำร ระดับต้นและสูง  4 
2. นักบริหำร (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและสถิติจังหวัด) ผู้อ ำนวยกำร ระดับสูง  37 
3. นักบริหำร (สถิติจังหวัด) ผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น  50 
3. วิชำกำร (ผู้เชี่ยวชำญ) นักวิชำกำรสถิติ ระดับเชี่ยวชำญ  7 
4. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ช ำนำญกำร 

และปฏิบัติกำร  
442 

5. ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอำวุโส ช ำนำญงำน ปฏิบัติงำน  309 
รวม 842 

1) จ านวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ต าแหน่งระดับสูง  

สสช. มีข้าราชการตามกรอบอัตราก าลัง จ านวน คน มีข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งสูง จ านวน 65
คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ต าแหน่ง ก าลังคนจริง 
อัตรา
ว่าง 

กรอบ
อัตราก าลัง  

1. นักบริหำร นักบริหำร ระดับสูง  4 - 4 
2. นักบริหำร  
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและสถิติจังหวัด) 

ผู้อ ำนวยกำร ระดับสูง  10 27 37 

3. นักบริหำร (สถิติจังหวัด) ผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น  47 3 50 
3. วิชำกำร (ผู้เชี่ยวชำญ) นักวิชำกำรสถิติ ระดับ

เชี่ยวชำญ  
4 3 7 

รวม 65 33 98 

  

2) จ านวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  

สสช. มีข้าราชการตามกรอบอัตราก าลังจ านวน คน มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จ านวน 675 คน 
โดยมีรายละเอียดอัตราก าลัง ดังนี้  

ต าแหน่ง ก าลังคนจริง 
อัตรา
ว่าง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

1. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  36 9 45 
 ระดับช ำนำญกำร ระดับ

ปฏิบัติกำร 
372 25 397 
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ต าแหน่ง ก าลังคนจริง 
อัตรา
ว่าง 

กรอบ
อัตราก าลัง 

2. ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส 59 0 59 
 ระดับช ำนำญงำนระดับ

ปฏิบัติงำน 
208 59 267 

รวม 675 93 768 

3) ข้อมูลนักเรียนทุน/Hipps/New Wave 

ประเภท จ านวน 
1. นักเรียนทุนรัฐบำล 7 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 9 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำผู้น ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย 4 

รวม 20 

4) ต าแหน่งที่ส าคัญที่จะเกษียณภายใน 5 ปีข้างหน้า  

ต าแหน่ง 
ปีงบประมาณ 

ที่ต าแหน่งส าคัญจะเกษียณ 
59 60 61 62 63 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ   1   
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 1 1  1  
3. ผู้ตรวจรำชกำรกรม  1  1  
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส ำนักบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ 1     
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส ำนักสถิติสำธำรณมติ 1     
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสถิติพยำกรณ์  1    
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม     1 
8.  สถิติจังหวัด  7 9 6 3 8 
9.  นักวิชำกำรสถิติเชี่ยวชำญ  2 1   
10. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ  1 1 2 1  
11. นักวิชำกำรสถิติช ำนำญกำรพิเศษ 2 2 3  1 
12. นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   1   
13. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   1   

รวม 13 17 15 6 10 
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ส่วนที่2: การทบทวนบทบาทภารกิจและก าลังคน 

2.1 บทบาทภารกิจในปัจจุบันของ สสช. 
ภารกิจที่ 1 บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 

บริหำรจัดกำรระบบสถิติเพ่ือให้ได้สถิติทำงกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร (Demand Driven) ผ่ำน
กำรบูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐทั้งในแนวรำบ (กระทรวง) และแนวดิ่ง (พ้ืนที่) 

ภารกิจที่ 2 ผลิตสถิติและสารสนเทศ 

ผลิตข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม แบ่งได้ 3 ประเภทคือ กำรส ำมะโน กำรส ำรวจ และ
กำรส ำรวจประชำมติรวมถึงดัชนีเครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ 

ภารกิจที่ 3 บริการสถิติและสารสนเทศ 

ให้บริกำรข้อมูลสถิติกับทุกภำคส่วน โดยแบ่งบริกำรได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือบริกำรข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศอบรมวิชำกำรสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรสถิติ 

2.2 บทบาทภารกิจในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า 

1) ท างานส ารวจข้อมูลสถิติและสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ รวดเร็ว ทันถ่วงที (Strategic Data 
Collection and Gathering) 

ยกระดับกำรส ำรวจข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ให้เป็นกำรส ำรวจเชิงยุทธศำสตร์ ในพ้ืนที่ที่ สสช. 
พยำกรณ์ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือจะส่งผลกระทบในวงกว้ำง หรือกำรส ำรวจข้อมูลที่เป็นระเบียบวำระ
แห่งชำติ(National agenda) เพ่ือน ำเสนอข้อมูลสนับสนุน และชี้น ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทั้งในระดับ 
จุลภำคและมหภำค  

2) พัฒนาการน าเสนอรูปแบบของข้อมูลสถิติและสารสนเทศให้เป็นแบบดัชนีรวม (Compound 
Indexes) 

รูปแบบของข้อมูลที่ผลิตควรเป็นข้อมูลที่สำมำรถมองได้หลำยมิติ (Compound Indexes) เพ่ือให้
รัฐบำลสำมำรถน ำมำวัด Performance โดยท ำกำรเก็บข้อมูลเพื่อเทียบเคียงในแต่ละปี (Time Series) เพ่ือ
แสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง วิธีกำรแก้ไขปัญหำ และสำมำรถพยำกรณ์ได้ (Projection) 

  3) ผลิตข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนชุมชน (Data Supporter for Community) 

กำรผลิตข้อมูลสถิติต้องลงลึกถึงในระดับจังหวัดและชุมชน เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลภำยใน
จังหวัดว่ำจะส่งผลกระทบในแต่ละปี ในภำคส่วนไหน อย่ำงไร ต้องสำมำรถชี้น ำโอกำส ปัจจัยที่ส ำคัญ และใช้
ข้อมูลเพื่อเตือน และวิเครำะห์ประเด็นปัญหำให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทำงลบได้ 
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  4) ยกระดับคุณภาพและการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ(Data Quality and Service 
Enrichment) 

  เร่งพัฒนำคุณภำพและกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ เพ่ือตอบสนองให้ตรงกับควำมต้องกำร
กำรบริโภคข้อมูลที่มีคุณภำพมำกขึ้น (Demand for high-quality elevation data) ทั้งในส่วนรำชกำร ระดับ
กรม กระทรวง (แนวรำบ) และเชิงพ้ืนที่ (แนวดิ่ง) ตลอดจนกำรตอบสนองพลวัตรของตลำด (Market 
Dynamic) ในภำคเอกชน 

 2.2.1 บทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

สสช. มีบทบำทในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุนข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐำน 
และกำรผลิตข้อมูลตำมค ำขอของหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ เพ่ือกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของประเทศ ในด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมสสช. จึงมีบทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำงบริหำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้  เพ่ือให้ประเทศมีสถิติที่ครบถ้วน มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เพื่อกำรตัดสินใจในกำร
วำงแผน ก ำหนดนโยบำย ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 2.2.2 บทบาทภารกิจเพื่อรองรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

บทบำทของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำรใช้ข้อมูลสถิติและสำรสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จะท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชนและ
ประชำชน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรงกับควำมต้องกำร ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ ง กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงหรือเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรให้ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นสำระควำมรู้ต่ำงๆ ของประชำชน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงได้
ก ำหนดประเด็นส ำคัญในกำรปรับปรุงภำรกิจและโครงสร้ำง เพ่ือมุ่งสู่นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล คือ  

 ผูกขำดกำรใช้ข้อมูลสถิติเข้ำกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมกำรใช้ข้อมูล
เพ่ือกำรตัดสินใจในภำครัฐ 

 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้ข้อมูลสถิติ โดยกำรวิจัยและพัฒนำสำรสนเทศเพ่ือตอบโจทย์ 
กำรตัดสินใจ 

 เน้นกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ให้ข้อมูล เนื่องจำกเป็น  
Key Success Factor ของกำรพัฒนำระบบสถิติเพ่ือให้ได้สถิติที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำร และมีกำรน ำไปใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ปรับภำรกิจ โครงสร้ำง และประเภทหน่วยงำนของรัฐให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ในสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ด้วยควำมเจริญทำงเทคโนโลยีที่กลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมเจริญของประเทศใน
ทุกด้ำน อีกทั้งยังเป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมมั่นคงอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในสังคมได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 

2.3องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร 

2.3.1 การศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาของข้าราชการประเภทวิชาการ สสช. (ณ วันที่ ตุลาคม 2558) 

ล าดับสาขาวิชา 
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวม

ทั้งสิ้น ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
1. สถิติ/สถิติประยุกต์ 1 7  8 158 53 2 213 221 
2. เศรษฐศาสตร ์ 2 1  3 48 7 1  59 
3. ภูมิศาสตร์     24    24 
4.คณิตศาสตร์/คณิตศาสตรป์ระยุกต์     13 2   15 
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์   1 1 16 2   19 
6. บริหารธุรกิจ  2  2 90 5   97 
7. รฐัศาสตร ์     24 1   25 
8. สังคมศาสตร์อ่ืนๆ   4  4 33 10   47 
9. อ่ืนๆ     26    26 
รวม 3 14 1 18 432 80 3 515 533 

2.3.2 ผลการพัฒนาบุคลาการ  

สรุปผลการด าเนินงานด้านพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 – 2558 (3 ปีย้อนหลัง) 

1) ผลการพัฒนาบุคลากร 2556 

สสช. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน 
และแนวทำงกำรก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งประเภท ทั่ วไป 
วิชำกำร และอ ำนวยกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดอบรม และส่งบุคลำกร เข้ำอบรบทั้งสิ้น หลักสูตร โดยที่เป็น
กำรจัดอบรมภำยใน (In-house Training) รวม 26 หลักสูตร และส่งข้ำรำชกำรฝึกอบรมหลักสูตรภำยนอก 
18หลักสูตร 

ในปีงบประมำณ 2556 มีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 2,174รำย โดยแบ่งเป็นบุคคลภำยใน 1,825 รำย 
บุคคลภำยนอก 349 รำย และใช้งบประมำณทั้งสิ้น 2,254,560 บำท ดังได้แสดงรำยละเอียดในตำรำง
ต่อไปนี้  
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2) ผลการพัฒนาบุคลากร 2557 

สสช. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน 
และแนวทำงกำรก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งประเภท ทั่วไป 
วิชำกำร และอ ำนวยกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดอบรม และส่งบุคลำกร เข้ำอบรบทั้งสิ้น หลักสูตร โดยที่เป็น
กำรจัดอบรมภำยใน (In-house Training) รวม 31 หลักสูตร และส่งข้ำรำชกำรฝึกอบรมหลักสูตรภำยนอก 
38 หลักสูตร  

ในปีงบประมำณ 2557 มีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 2,185รำย โดยแบ่งเป็นบุคคลภำยใน 1,611 รำย 
บุคคลภำยนอก 574 รำย และใช้งบประมำณทั้งสิ้น 2,238,251 บำท ดังได้แสดงรำยละเอียดในตำรำง
ต่อไปนี้  
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3) ผลการพัฒนาบุคลากร 2558    

สสช. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน 
และแนวทำงกำรก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งประเภท ทั่วไป 
วิชำกำร และอ ำนวยกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดอบรม และส่งบุคลำกร เข้ำอบรบทั้งสิ้น หลักสูตร โดยที่เป็น
กำรจัดอบรมภำยใน (In-house Training) รวม 45 หลักสูตร  

ในปีงบประมำณ 2558 มีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 4,535 คน โดยแบ่งเป็นบุคคลภำยใน 3,941 รำย 
บุคคลภำยนอก 594 รำย และใช้งบประมำณทั้งสิ้น 3,999,074 บำท ดังได้แสดงรำยละเอียดในตำรำง
ต่อไปนี้  
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2.4 องค์ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อรองรับบทบาทภารกิจในอนาคต 

จำกกำรวิเครำะห์บทบำทภำรกิจในอนำคตของ สสช. ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจเป็นศูนย์กลำงข้อมูล
สถิติและสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจของประเทศ ดังนั้น องค์ควำมรู้ที่บุคลำกร สสช. ต้องมีเพ่ือรองรับภำรกิจ
ด้ำนต่ำงๆ ควรเป็นสำขำวิชำที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจหลักดังได้กล่ำวไปแล้ว โดย
ในอนำคต สสช. จะมุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  และควำมสำมำรถในเชิงสหวิทยำกำร 
(Interdisciplinary) ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศ และ เพ่ือผลิตข้อมูล
สถิติที่ตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ได้อย่ำงตรงจุด และสำมำรถบ่งชี้
ประเด็นปัญหำของประเทศ เพ่ือก่อให้กำรแก้ไข และพัฒนำได้ทันท่วงที สสช. จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนและพัฒนำประเทศในทุกมิติตำมองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นเพ่ือรองรับบทบำทภำรกิจใน
อนำคต ดังนี้ 

2.4.1 สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)  

ศำสตร์ทีศ่ึกษำเกี่ยวกับลักษณะกำรจัดกำรและกำรใช้สำรสนเทศครอบคลุมกิจกรรมหลำยขั้นตอน คือ 
กำรจัดหำ  กำรคัดเลือก  กำรวิเครำะห์  กำรรวบรวม  กำรจัดหมวดหมู่ กำรจัดกำร กำรจัดเก็บ กำรสืบค้น 
กำรเผยแพร่ และกำรใช้สำรสนเทศ 

สำรสนเทศศำสตร์ เป็นสำขำวิชำที่ว่ำด้ำยกำรส ำรวจตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมของสำรสนเทศ 
กระบวนกำรส่งผ่ำนสำรสนเทศ และวิธีกำรที่จะท ำให้สำรสนเทศสำมำรถเข้ำถึงได้และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
เป็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรรวบรวม จัดเก็บ สืบค้น แปรผล ส่งผ่ำน ปฏิรูป และใช้งำนสำรสนเทศ เป็นกำรน ำเสนอ
สำรสนเทศทั้งในระบบธรรมชำติและสังเครำะห์ขึ้นมำ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำร
จัดกำร สำรสนเทศศำสตร์เป็นสหวิทยำกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับศำสตร์อ่ืนๆ  ด้วยจ ำนวนมำก เช่น 
คณิตศำสตร์ ปรัชญำ ภำษำศำสตร์ จิตวิทยำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรวิจัย ศิลปกรรม กำรสื่อสำร 
บรรณำรักษศำสตร์ กำรจัดกำร และอ่ืนๆ มีองค์ประกอบเป็นทั้งวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ (Pure science) และ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ (Applied science) ในกำรพัฒนำ ผลิต และบริกำรสำรสนเทศ 

2.4.2 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)   

วิทยำศำสตร์ข้อมูลเป็นสหวิทยำกำรเกี่ยวกับระบบและกระบวนกำรในกำรสกัดควำมรู้หรือข้อมูลเชิงลึก
จำกฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่มีรูปแบบฐำนข้อมูล (Platforms) แตกต่ำงกัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีและ
ไม่มีโครงสร้ำงอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งวิทยำศำสตร์ข้อมูลนี้จ ำเป็นต้องอำศัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกศำสตร์หลำย
แขนง เช่น mathematics, statistics, information science, and computer scienceซึ่งรวมถึง signal 
processing, probability models, machine learning, statistical learning, data mining, database, 
data engineering, pattern recognition and learning, visualization, predictive analytics, 
uncertainty modeling, data warehousing, data compression, computer programming, artificial 
intelligence และ high performance computing. 
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2.4.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System) 

ศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรใช้ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก
องค์กำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ำมำประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สำรสนเทศที่ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำน 
และกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆ ของผู้บริหำร หรือแม้แต่ในระดับมหภำค เช่นในระดับประเทศเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนขององค์กำร/ประเทศ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.4.4 สถิติ สถิติเพื่อการวิจัย สถิติประยุกต์(Statistics/Statistics for Research/Applied 
Statistics) 

สถิติเพ่ือกำรวิจัย เช่น สถิติประยุกต์( Applied Statistics) และกำรใช้เครื่องมือทำงสถิติเพ่ือกำรวิเครำะห์  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรทำงสถิติ สำมำรถน ำวิธีกำรทำงสถิติไปประยุกต์ใช้บริหำรงำนในองค์กรภำครัฐ 

2.4.5 เศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐมิติ (Economics and Econometrics)  

เศรษฐศำสตร์มหภำค เศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณหรือเศรษฐมิติ พัฒนำเศรษฐกิจ/ เศรษฐศำสตร์
อุตสำหกรรม/แรงงำนหรือสิ่งแวดล้อม เศรษฐศำสตร์เกษตร/สหกรณ์/กำรพัฒนำ เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.4.6 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/บริหารรัฐกิจ/นโยบายสาธารณะ(Strategic 
Management and Public Administration/ Public Policy) 

แนวคิดกำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับหนวยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐรัฐวิสำหกิจ ตลอดจน
องค์กรพัฒนำภำคเอกชน องค์ประกอบของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กร
กระบวนกำรและเทคนิคกำรวำงแผน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก  รวมถึงกำรติดตำม
และประเมินผลคุณลักษณะและแนวทำงในกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ บริบทของนโยบำยและผลกระทบของ
นโยบำยต่อสังคม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรก่อรูปนโยบำย กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนนโยบำย กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ กำรประเมินผลนโยบำย และกำรยุติและกำรพัฒนำนโยบำย รวมทั้งกรณีศึกษำนโยบำย
สำธำรณะของไทย 

2.4.7 บริหารธุรกิจ และการจัดการโครงการ (Business Administration and Project 
Management) 

ทฤษฎีและกำรปฏิบัติของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบของสภำพแวดล้อมภำยในและระหว่ำง
ประเทศต่อธุรกิจ แนวคิดและเทคนิคสมัยใหม่ของกำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ แนวทำงเชิงบูรณำกำรของธุรกิจ 
กำรประสำนกิจกรรมทั้งหมดเพ่ือตอบสนองสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำรควบคุม
เชิงกลยุทธ์ 
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แนวคิด หลักกำรและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและควบคุมโครงกำรในชุมชน 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำร กำรประเมินผลเพ่ือให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์กำร
ประมำณกำรและกำรควบคุมเวลำงบประมำณและคุณภำพของโครงกำร กำรน ำระบบสำรสนเทศและข้อมูล
สถิติมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

2.4.8 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์ (Sociology and Demography)  

เศรษฐศำสตร์สังคม/กำรเมือง ประชำกรศำสตร์/วิทยำศำสตร์ประชำกร (Population Science) ประเด็น
ปัญหำวิกฤตทำงประชำกร (Demographic Agenda) ประเด็นปัญหำจำกสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) 
และศำสตร์ว่ำด้วยกำรพัฒนำจำกรำกฐำนชุมชน (Community Based Development) 

2.5 องค์ความรู้และอัตราก าลังท่ีต้องการ (ก าลังคนคุณภาพ) 
จำกองค์ควำมรู้ที่ได้ทบทวนเพ่ือให้สอดรับกับภำรกิจที่ต้องปฏิบัติในอนำคต จะเห็นได้ว่ำเป็นองค์

ควำมรู้ในลักษณะสหสำขำวิชำที่ครอบคลุมควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำกำรสร้ำงและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ โดยมีสำขำวิชำที่เป็นควำมรู้ใหม่ จำกบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่กระทบต่อ
ประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของประเทศซึ่ง ณ ปัจจุบันสสช. ได้ท ำกกำรคำดกำรณ์องค์ควำมรู้และอัตรำก ำลังที่
ต้องกำรในกำรขับเคลื่อนบทบำทภำรกิจในอีก 5 – 10 ปีข้ำงหน้ำ โดยมีควำมต้องกำรบุคลำกรที่มี ควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ (เป็นก ำลังคนคุณภำพ) ในสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 

 

บทบาทภารกิจในอนาคต 
 5 – 10 ปีข้างหน้า 

องค์ความรู้และอัตราก าลังคนที่ต้องการ 
จ านวนความ

ต้องการ 
- ด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสถิติทำงกำร 
ตลอดจนพัฒนำแผนพัฒนำสถิติรำยสำขำ และ
สถิติเชิงพ้ืนที่  
- บริหำรจัดกำรระบบสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศ เชื่อมโยง และตอบโจทย์ ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ส ำนักบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 
ประเภท/ต ำแหน่ง: นักวิชำกำรสถิติ 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/ สถิติทำงกำร 
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565 

5 

- จดัท ำโครงกำรส ำมะโนประชำกร, ส ำมะโน
กำรเกษตร, ส ำมะโนธุรกิจอุตสำหกรรมตลอดจน
จัดท ำโครงกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสังคม
ของประชำกรและครัวเรือน เพ่ือบ่งชี้สถำนะทำง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ส ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม / ส ำนักสถิติ
สังคม  
ประเภท/ต ำแหน่ง: นวค.ปก. 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/เอก 
เศรษฐศำสตร์ 
สำขำวิชำเอก: เศรษฐศำสตร์มหภำค/ 
เศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณหรือเศรษฐมิติ  
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565/ 2570 

10 
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บทบาทภารกิจในอนาคต 
 5 – 10 ปีข้างหน้า องค์ความรู้และอัตราก าลังคนที่ต้องการ 

จ านวนความ
ต้องการ 

- ยกระดับโครงกำรส ำรวจเชิงสังคมต่ำงๆ วำง
แผนกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจ ส ำมะโน ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทำงสังคม ปัญหำสังคม ของ
ประเทศ  

ส ำนักสถิติสังคม 
ประเภท/ต ำแหน่ง: นวค.ปก. 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/เอก นโยบำย
สำธำรณะ  
สำขำวิชำเอก: นโยบำยสำธำรณะเชิงสังคม  
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565 

5 

- จดัท ำสถิติเพ่ือสนับสนุน ติดตำม และ
ประเมินผลแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ สังคม 
- จดัท ำและพัฒนำตัวชี้วัด และชุดข้อมูล
สำรสนเทศ ตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ สถำนกำรณ์ 
และประเด็นส ำคัญต่ำงๆเพ่ือสนับสนุนกำร
ตัดสินใจและวำงแผนเชิงนโยบำย ส ำหรับกำร
บริหำรประเทศและพ้ืนที่  
- จดัท ำข้อมูลแนวโน้ม และพยำกรณ์สถำนกำรณ์
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
 -ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนงำนวิเครำะห์ วิจัย 
 แก่ทุกภำคส่วน  
 - ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนน ำองค์ควำมรู้ไป   
 ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้ำงโอกำส สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง 
 เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภำพชีวิต 

ส ำนักสถิติพยำกรณ์ 
ประเภท/ต ำแหน่ง: นวช. สถิติ 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/เอก 
เศรษฐศำสตร์ 
สำขำวิชำเอก: เศรษฐศำสตร์มหภำค/ 
เศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณหรือเศรษฐมิติ  
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565/2570 

10 

- พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถิติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
ส่งเสริมให้หน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศมีกำรน ำไปใช้ เพ่ือท ำให้เกิด
กำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพ 

ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
นวช. สถิติ/ นวช. คอมพิวเตอร ์
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท กำรบริหำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ 
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565 

5 

- วิเครำะห์และออกแบบสำรสนเทศเพ่ืองำนสถิติ 
- ออกแบบและพัฒนำซอฟแวร์ทำงสถิติ 
- พัฒนำต่อยอดระบบฐำนข้อมูล (Database) 
ตลอดจนกำรสื่อสำรข้อมูลและข่ำยงำน
(Telecommunication and Network) 
- พัฒนำโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  
และใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ อำทิ
กำรพัฒนำ Application ด้ำนกำรเก็บข้อมูลสถิติ
บน platform ต่ำงๆ  

 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ประเภท/ต ำแหน่ง: นวช. คอมพิวเตอร์ 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 
2560-2565 

1 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ประเภท/ต ำแหน่ง: นวช. คอมพิวเตอร์ 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/เอก 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์/ กำรบริหำรจัดกำร

3 
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บทบาทภารกิจในอนาคต 
 5 – 10 ปีข้างหน้า องค์ความรู้และอัตราก าลังคนที่ต้องการ 

จ านวนความ
ต้องการ 

ระบบสำรสนเทศ/ เทคโนโลยีสำรสนเทศ/ 
Data Network and Security  
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565 

- ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ของกำรบริหำรบุคคลใน
องค์กำร ดังนี้ 

1. ก ำหนดกลยุทธ์ของกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ (HRM Strategy) 

2. วำงแผนก ำลังคน / กำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์ (HR Planning) 

3. กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง 
(Recruitment + Selection and Placement)  

4. กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ (Training 
and Development) 

5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Appraisal) 

6. กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and 
Service) 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร/ ส ำนักบริหำรกลำง 
ประเภท/ต ำแหน่ง: นักทรัพยำกรบุคคล 
องค์ควำมรู้ (สำขำวิชำ): ป.โท/เอก 
บริหำรธุรกิจ/ บริหำรรัฐกิจ/ กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล/ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล/ พฤติกรรมองค์กร/
จิตวิทยำองค์กร   
ระยะเวลำที่ต้องกำร: ปี งปม. 2560-
2565 

2 

รวมทั้งสิ้น 41 อัตรา 
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ส่วนที่ 3: มาตรการในการบริหารและพัฒนาก าลังคน 

3.1 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อการบริหารและพัฒนาก าลังคน 

จัดตั้ง “สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนสถิติ”เพ่ือรับผิดชอบในกำรเสนอแนะทิศทำง นโยบำย และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้เป็นนักสถิติมืออำชีพ ทั้งนี้ สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนสถิติมีพันธกิจในกำรจัดกำรอบรมบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสถิติ ทั้งที่เป็นบุคลำกรของกรมและบุคลำกร
ภำยนอก 

นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำยในของ สสช. ยังสอดคล้องกับมติของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
(คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรทบทวนปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรด้ำนเศรษฐกิจ) ซึ่งได้พิจำรณำเห็นควร
จัดตั้งสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนสถิติเป็นหน่วยงำนระดับ “กอง” ด้วยปริมำณงำนในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน
หลักสูตร และผู้ เข้ำรับกำรอบรมในแต่ละปี มีภำระงำนที่ เหมำะสมแก่การปรับปรุงโครงสร้างตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานฯ  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่  นร 1202/1260 ลงวันที่  9 
พฤศจิกำยน 2555 เรื่อง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหน่วยงำนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
พ.ศ. 2554 - 2556  

3.2 การพัฒนาบุคลากร 

3.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการรองรับภารกิจของ สสช. ในอีก 5-10 
ปี ข้างหน้า  

สืบเนื่องจำกแผนยุทธ์ศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2557 -2560 นั้น 
สสช. ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเริ่มจำกเตรียมพัฒนำบุคลกรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร และบริหำร โดยนำยประวีณ ณ นคร อ.ก.พ. ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ โดยให้เริ่มจำกสถิติจังหวัดเป็นอันดับแรก และในล ำดับต่อมำให้มุ่งเน้นไปที่บุคลำกรใน
ระดับหัวหน้ำกลุ่มงำน  

แผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 – 2564 นี้ จึงได้น ำกำร
ก ำหนดรูปแบบทักษะทำงกำรบริหำร (Managerial skill) โดยยึดหลักตำมนักจิตวิทยำสังคม Robert L. Katz
มำประยุกต์ใช้ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล และได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสำรHarvard 
Business ในบทควำมที่ ว่ำด้ วยเรื่อง ทั กษะของผู้บ ริหำรที่ มีประสิทธิภ ำพ (Skills of an Effective 
Administrator)  

ทักษะทำงกำรบริหำรนี้ ได้ถูกจ ำแนกออกเป็น 3 ด้ำน คือ  
1. ทักษะด้ำนควำมคิด (Conceptual Skill: C) 
2. ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill: T) 
3. ทักษะด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์และกำรบริหำรบุคลำกร (Human/Interpersonal Skill: H)   
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โดยทักษะด้ำนควำมคิดนั้น เป็นสมรรถนะที่ส ำคัญที่สุดส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งอ ำนวยกำรและบริหำร  
ส่วนทักษะเชิงเทคนิคนั้นจ ำเป็นมำกในระดับปฏิบัติกำร และทักษะด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์และกำรบริหำรบุคลำกร
นั้นจ ำเป็นส ำหรับบุคลำกร ทุกระดับต ำแหน่ง โดยสัดส่วนควำมจ ำเป็นของแต่ละทักษะนั้นควรน ำมำใช้งำนและ
พัฒนำแสดงได้ดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 

แผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้น ำหลักกำรดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้เพ่ือก ำหนดทิศทำง
ในกำรวำงกรอบแผนพัฒนำบุคลำกร โดยได้ท ำกำรระบุทักษะหรือสมรรถนะย่อย ในทักษะทั้ง 3 ด้ำน ไว้ดังนี้ 

1) ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill: C) 

C1. สภำวะผู้น ำ/ทักษะกำรน ำองค์กำร (Leadership) 
1.1 กำรน ำทีม (Team Leading) 

 1.2 กำรน ำกำรประชุม (Meeting Leading) 
C2. ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นภำพรวมและกำรมีวิสัยทัศน์ (Visioning) 
C3. ทักษะกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management)  
C4. ทักษะกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์  

4.1 กำรวำงกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำนภำครัฐ (Strategic Planning for Public Sector) 
4.2 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในภำครัฐ (Strategic Management in Public Sector) 

C5. ทักษะกำรจัดกำรองค์กรและกำรบริหำรงำนภำครัฐ (Organizational Skill and Management 
in Public Sector) 

C6. ทักษะกำรตัดสินใจ (Decision Making) เน้นด้ำน (Game Theory)  
C7. กำรคิดเชิงวิเครำะห์ (Analytical Thinking)  
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๒) ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill: T) นั้นสำมำรถจ ำแนกได้เป็นสำมประเภท ดังนี้  

1. ทักษะในกลุ่มวิชาการสถิติ (TS) 

TS1. ระเบียบวิธีทำงสถิติ (Statistical Methods)  
TS2. ระเบียบวิธีทำงสถิติประยุกต์ (Applied Statistical Methods)  
TS3. กำรท ำเหมืองข้อมูลสถิติ (Statistical Data Mining)  
TS4. หลักกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling Techniques) 
TS5. หลักกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ข้อมูล (Predictive Analysis)  
TS6. กำรควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) 
TS7. ทักษะกระบวนงำนสถิติตำมมำตรฐำนสำกล (GSBPM)  
TS8. ทักษะกำรใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ (Software Application Skills for 

Statistical Analysis)    

2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ (TC)  

TC1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเทคนิคสังคม (Socio-technical Data Analytics) 
TC2. หลักสำรสนเทศชุมชน (Principles of Community Informatics)  

3. ทักษะการจัดการและน าเสนอข้อมูล (TP) 

TP1. กำรวิเครำะห์ภูมิสำรสนเทศ (Geospatial Data Analysis)   
TP2. กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงสังคม (Social Visualization)  
TP3. กำรน ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศสถิติ (GIS Visualization)  
TP4. กำรจั ด เก็ บ และกู้ ข้ อมู ล สำรสน เทศ  ( Information Storage and Retrieval) *Cloud 

Computing  
4. องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ (TD) 

TD1. หลักประชำกรศำสตร์ (Principles of Population Science/ Demography)   
TD2. ประเด็นปัญหำทำงประชำกรศำสตร์ (Demographic Challenges)  

5. องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (TE) 
TE1. หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค (Principles of Macroeconomics) 
TE2. หลักเศรษฐมิติ (Principles of Econometrics)  

6. องค์ความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิจ (TB) 
TB1. กำรวิเครำะห์ธุรกิจ (Business Analytics) *Value Chain Analysis and Project 

Management and Evaluation  
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3) ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และการบริหารบุคลากร (Human/Interpersonal Skill)  

TH1. ทักษะกำรสอนงำน (Coaching) 
TH2. ทักษะกำรแบ่งงำน และกำรมอบอ ำนำจ  (Staffing and Empowering Skill) 
TH3  ทักษะกำรท ำงำนเชิงรุก (Proactive Working Skill) 
TH4. กำรควบคุมตนเอง (Self-control) และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence)  
TH5. ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร และกำรประสำนงำน (Communication and Coordinating Skill)  
TH6  ทักษะกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking Skill) 
TH7. ทักษะกำรน ำเสนอ และกำรพูดในที่สำธำรณะ (Presentation and Public Speaking Skill) 
TH8. ทักษะกำรเจรจำต่อรอง (Negotiation Skill)  
TH9. ทักษะกำรอ ำนวยกำรและกำรสั่งกำร (Directing Skill) 
TH10. ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (English Language Proficiency Skill) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพทิศทางในการวางกรอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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3.3.2 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรอบรม ระดับ 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill: C) 
กำรมองเห็นภำพรวม และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
องค์ประกอบต่ำง ๆ 

ชพ/ชช    

ปก/ชก   
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ ชพ/ชช   
กำรน ำองค์กร  ชพ/ชช   
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill: T) 
 1. ทักษะในกลุ่มวิชาการสถิติ (TS)    
ระเบียบวิธีทำงสถิติ (Statistical Methods) ปก/ชก/ชพ   
ระเบียบวิธีทำงสถิติประยุกต์ ปก/ชก/ชพ   
กำรท ำเหมืองข้อมูลสถิติ ปก/ชก/ชพ   
หลักกำรสุ่มตัวอย่ำง ปก/ชก   
หลักกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ข้อมูล ปก/ชก/ชพ   
กำรควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ ปก/ชก   
ทักษะกระบวนงำนสถิติตำมมำตรฐำนสำกล ปก/ชก   
ทักษะกำรใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ ปก/ชก   
 2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ 
(TC) 

   

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเทคนิคสังคม ปก/ชก   
หลักสำรสนเทศชุมชน ปก/ชก   
สถำนกำรณ์ในสังคมไทยและโลก  ปก/ชก   
หลักสังคมศำสตร์เบื้องต้น  ปก/ชก   

3. ทักษะการจัดการและน าเสนอข้อมูล (TP)      
กำรวิเครำะห์ภูมิสำรสนเทศ ปก/ชก   
กำรน ำเสนอขอ้มูลเชิงสังคม ปก/ชก   
กำรน ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศสถิติ ปก/ชก   
กำรจัดเก็บและกู้ข้อมูลสำรสนเทศ ปก/ชก   

4. องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ (TD)    
หลักประชำกรศำสตร์ ปก/ชก   
ประเด็นปัญหำทำงประชำกรศำสตร์ ปก/ชก   

5. องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (TE)    
หลักเศรษฐศำสตร์เบื้องต้น ปก/ชก   
หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค ปก/ชก   
หลักเศรษฐมิติ ปก/ชก   
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หลักสูตรอบรม ระดับ 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. องค์ความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิจ (TB)    
กำรวิเครำะห์ธุรกิจ (Business Analytics) ปก/ชก/ชพ   
หลักห่วงโซ่คุณค่ำ ปก/ชก   
กำรบริหำรโครงกำร  ปก/ชก/ชพ   
ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และการบริหารบุคลากร 
(Human/Interpersonal Skill)   

   

ทักษะกำรสอนงำน ชก/ชพ   
ทักษะกำรแบ่งงำน และกำรมอบอ ำนำจ   ชก/ชพ   
กำรควบคุมตนเอง และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ปก/ชก/ชพ   
ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร และกำรประสำนงำน ปก/ชก/ชพ   
ทักษะกำรสร้ำงเครือข่ำย  ปก/ชก/ชพ   
ทักษะกำรน ำเสนอ และกำรพูดในที่สำธำรณะ ปก/ชก/ชพ   
ทักษะกำรเจรจำต่อรอง ปก/ชก/ชพ   
ทักษะกำรอ ำนวยกำรและกำรสั่งกำร ชก/ชพ   
ทักษะกำรท ำงำนเชิงรุก ปก/ชก/ชพ   
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ปก/ชก/ชพ   

- ทักษะในกำรสื่อสำรและสนทนำ  ปก/ชก/ชพ   
- ทักษะในกำรน ำเสนอเชิงวิชำกำร ชก/ชพ   
- ทักษะในกำรพูดและน ำเสนอในที่ประชุม  ชก/ชพ   
- ทักษะในกำรเขียนบทควำมเชิงวิชำกำร  ชก/ชพ   

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน     
ควำมรู้และวิธีกำรคิดเกี่ยวกับอำเซียน  ปก/ชก/ชพ   
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์และควำมร่วมมือ ปก/ชก/ชพ   
วัฒนธรรมอำเซียน  ปก/ชก/ชพ   
รวมโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น   โครงการ    

 
หมำยเหตุ: ใช้เงินงบประมำณที่ขอรับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ เดือนตุลำคม  
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3.3 แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรของโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2562 

ในยุคสมัยที่สิ่งต่ำงๆเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรเรียนรู้และพัฒนำจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้
องค์กรสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ทุกอย่ำงได้อย่ำงรำบรื่น โดยเฉพำะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ที่ต้องบริหำรจัดกำรบุคลำกรจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกำรขับเคลื่อนองค์กร จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์จะต้องน ำควำมรู้ใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำองค์กร เพ่ือที่จะ
สำมำรถบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ได้น ำแนวโน้มกำรพัฒนำบุคลำกรของโลก ในช่วงปี  
พ.ศ. 2557 – 2562 ซึ่ งเป็นควำมรู้จำกกำรประชุม American Society Training & Development 
(ASTD)2014 เมื่อต้นเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ซึ่งจัดโดยASTD ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกำ 
ซึ่งมีกำรน ำเสนอแนวคิด เทคโนโลยี แนวโน้มใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จำก
นักวิชำกำร นักบริหำรองค์กรชั้นน ำ จำกทั้งภำครัฐและเอกชน จำกทั่วโลกโดยแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ได้น ำแนวโน้มกำรพัฒนำบุคลำกรของโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562มำประยุกต์ใช้ ในหัวข้อ
ต่อไปนี้  

1. 70:20:10 Learning Model  

จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนำกำรของรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรมีมำกขึ้นในหลำกหลำยรูปแบบ  
เริ่มจำกกำรพัฒนำประเภทส่งบุคลำกรเข้ำห้องอบรม ซึ่งในอดีตถือว่ำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่ได้รับควำมนิยม
อย่ ำงมำก จำกนั้ นก็ เริ่มมีแนวทำงอ่ืนๆ เพ่ิ มขึ้ นมำ เช่น  กำรพัฒ นำด้ วยตน เอง (Self-Learning)  
กำรพัฒนำผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) กำรพัฒนำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
จนมำถึงกำรพัฒนำที่ก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในปัจจุบันคือกำรสอนงำนแบบตัวต่อตัว (One-on-one 
coaching) และในปัจจุบันมีกำรน ำแนวทำงต่ำงๆ เหล่ำนี้มำผสมผสำน (Blend) ให้เข้ำกันมำกขึ้น เช่น มีกำร
อบรมผสมกับ กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยโครงกำรพิเศษให้ท ำ เป็นต้น  

สถำบันกำรพัฒนำบุคลำกรระดับนำนำชำติ Center for Creative Leadership (CCL) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ได้พัฒนำโมเดลกำรเรียนรู้ 70:20:10 ซึ่งใช้ส ำหรับกำรเรียนรู้และพัฒนำ Learning and 
Development หรือกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพ (Talent Management) ที่ร่วมคิดค้นโดย Princeton 
University Learning Processซึ่งคิดค้นผ่ำนงำนวิจัยที่เก็บข้อมูลมำกมำยโดย 70:20:10 เป็นสัดส่วนของ
เวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณ ที่ควรถูกใช้ไปในกระบวนกำรพัฒนำที่ผสมผสำนกันจนลงตัวเป็นแนวทำง  
ที่เชื่อว่ำมีประสิทธิภำพ และได้ผลมำกที่สุด  

70 หมำยถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณ ที่ควรถูกใช้ไปกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนกำร ลงมือท ำ (On-the-job Learning) โดยเชื่อว่ำงำนทุกอย่ำงที่บุคลำกรท ำมีส่วนช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ได้
เสมอ และท่ีส ำคัญเป็นกำรเรียนรู้ที่ดีและได้ผลยั่งยืนมำกที่สุด  
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20 หมำยถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณ ที่ควรถูกใช้ไปกับกำรเรียนรู้จำกผู้อ่ืน  
ซึ่งอำจเป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนพ่ีเลี้ยง (Mentor) ผ่ำนโค้ช (Coach) หรือกำรมีโอกำสได้ติดตำมผู้บังคับบัญชำ 
ไปดูงำน (Job Shadowing) รวมไปถึงกำรที่มีโอกำสท ำงำนโครงกำรพิเศษร่วมกับบุคลำกรอ่ืนๆ ด้วย  

10 หมำยถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลำ ทรัพยำกร และงบประมำณ ที่ควรถูกใช้ไปกับกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
ทำงกำร เพ่ือเข้ำใจทฤษฎีและหลักกำร โดยอำจผ่ำนกำรเรียนรู้ในหลำกหลำยรูปแบบเช่น กำรอบรมสัมมนำ 
กำรฟังเสวนำหรือ กำรบรรยำย กำรเรียนผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เป็นต้น 

สูตร 70:20:10 นี้ เชื่อว่ำเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในกำรพัฒนำบุคลำกร วิธีกำรพัฒนำนี้เริ่มจำกกำร
ให้บุคลำกรท ำแบบประเมินตนเองพร้อมกับกำรประเมิน 360 องศำ และสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ เสีย 
(Stakeholders) รอบข้ำง เพ่ือประเมินว่ำบุคลำกรควรได้รับกำรพัฒนำในเรื่องใดบ้ำงก่อนเริ่มกำรพัฒนำ
บุคลำกรแต่ละคนจะได้รับ ผลจำกกำรประเมิน 360 องศำที่จัดท ำไว้ก่อนหน้ำนี้ แต่ละคนต้องอ่ำนและท ำ
ควำมเข้ำใจผลกำรประเมินนี้ จำกนั้นก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำอย่ำงน้อย 3 ประเด็น และอย่ำงมำกไม่
เกิน 5 ประเด็น โดยผสมกันระหว่ำงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เช่น อำจจะเลือกจุด
แข็ง 1 เรื่อง และจุดอ่อนอีก 2 เรื่องก็ได้ เป็นต้น และเข้ำสู่กำรัฒนำด้วยกำรสอนงำน และลงมือท ำจริง กำร
พัฒนำลักษณะนี้จะถูกท ำไปเรื่อยๆ จนครบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติใช้เวลำประมำณ 3-4 เดือน  
โดยบุคลำกรทุกคนต้องน ำหลักกำร หรือแนวคิดต่ำงๆ ที่ได้เรียนรู้ จำกกำรพัฒนำแต่ละครั้งกลับไปปฏิบัติจริงใน
กำรท ำงำน เมื่อครบ 1 เดือนพวกเขำจะกลับมำหำผู้สอนงำนใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
ในสิ่งที่ได้น ำไปทดลองท ำ ไม่ว่ำจะได้ผลหรือไม่ก็ตำม ในขณะเดียวกันผู้สอนงำนก็ท ำหน้ำที่ช่วยเก็บข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) จำกผู้มีส่วนได้เสียที่มีโอกำสท ำงำนกับบุคลำกร ได้แก่ หัวหน้ำ ลูกน้อง และเพ่ือน
ร่วมงำน เพ่ือน ำมำแลกเปลี่ยนกัน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำร จะประเมิน 360 องศำอีกครั้ง เพ่ือวัดควำม
แตกต่ำงของคะแนนก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร แล้วจึงจัดท ำสรุปผลให้แก่บุคลำกร และผู้บังคับบัญชำ
กับผู้บริหำรรับทรำบต่อไป  

สูตร 70:20:10 นี้  พิสูจน์แล้วว่ำได้ผลจริงๆ ทั้งในทำงทฤษฎีคือ งำนวิจัย และในทำงปฏิบัติคือ  
กำรน ำไปใช้จริง ปัญหำอยู่ที่ว่ำ องค์กรหลำยๆ แห่งท ำแบบกลับตำลปัตรคือ ใช้เวลำและงบประมำณส่วนใหญ่
ไปกับกำรเรียนรู้ อย่ำงเป็นทำงกำร ได้แก่ กำรอบรมพัฒนำ ซึ่งอันที่จริงต้องกำรเพียงแค่ 10% ในขณะที่ให้
ควำมส ำคัญและจัดสรรงบประมำณน้อยมำกให้แก่กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรลงมือท ำและกำรได้มีโอกำส
เรียนรู้จำกผู้อื่น ซึ่งต้องกำรถึง 90% 

กำรพัฒนำจึงต้องเริ่มจำกกำรเติมควำมรู้เข้ำไปก่อน จำกนั้นก็ให้ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น โดย
ในระหว่ำงทำงจะต้องได้รับกำรสอนงำน และ Feedback อยู่เสมอ เพ่ือให้กำรพัฒนำนั้นมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับหลักกำรของ Competency ทีส่่วนรำชกำรใช้กันอยู่เดิม  
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2. Neuroscience Brain Technology for Learning กำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนของ
สมอง ย่อมท ำให้ฝ่ำยบุคลำกรสำมำรถหำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรพัฒนำบุคลำกรได้มำกข้ึน  

สิ่งที่ประสำทวิทยำช่วยอธิบำยกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงควำมทรงจ ำ มี 3 ประเด็นด้วยกัน คือ ประกำร
แรก กำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติซ้ ำๆ จะท ำให้สมองแปลควำมจ ำระยะสั้น เป็นควำมจ ำระยะยำวได้ดีกว่ำ
ประกำรที่สอง กำรป้อนข้อมูลทีละน้อยต่อเนื่องกัน จะท ำให้สมองจดจ ำได้ดีกว่ำกำรป้อนข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก
ในครั้งเดียว ประกำรที่สำม สมองจะเลือกจดจ ำเฉพำะในสิ่งที่ชอบและสนใจ ดังนั้นกำรเรียนรู้ที่ เกิด
ประสิทธิภำพจะต้องท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในเนื้อหำก่อน และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนรู้ 

3. Social Media Learning เนื่องจำกเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ทั้งเรื่องส่วนตัวและกำรท ำงำนมำกขึ้น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้โดยกำรใช้พ้ืนที่สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์จึง
เป็นแนวโน้มใหม่ของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรตลอดจนกำรสร้ำงสังคมผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำกำร
ต่ำงๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพำะด้ำน เป็นต้น 

4. Leadership Development from Inside ประเด็นปัญหำส ำคัญ ในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำของ
บุคลำกร คือควำมล้มเหลวของกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ ที่ไม่สำมำรถชี้จุดอ่อน แก้ไขปัญหำ และกำรสร้ำงกำร
ยอมรับของบุคคลนั้นในองค์กรได้ ดังนั้นนอกจำกกำรปรับใช้เครื่องมือต่ำงๆ แล้ว องค์กรจะต้องให้ควำมส ำคัญ
กับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)เพ่ือกำรปรับพฤติกรรมและสร้ำงควำมยอมรับในจุดอ่อนของตัวบุคลำกร
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เองก่อน แล้วจึงจัดพ่ีเลี้ยง (Mentor) ให้หำรือได้ตลอดเวลำ และมีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรพูดคุย หรือ
เรียนรู้จำกผู้มีควำมสำมำรถสูง ซึ่งวิธีกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ต่ำงๆเหล่ำนี้ เป็นวิธีกำรที่เหมำะสมที่สุดในกำร
พัฒนำผู้น ำยุคใหม ่

5. Fun and Learn รูปแบบกำรเรียนรู้ใหม่จะต้องท ำให้น่ำสนใจ และผู้เรียนรู้สึกสนุกไปกับกำรเรียนรู้ 
ซึ่งกำรจะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สนุก มี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ หนึ่ง เนื้อหำสำระ ต้องน่ำสนใจและเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน สอง สื่อกำรเรียนรู้ต้องง่ำยๆ สนุก และสำมำรถกระตุ้นควำมสนใจจำกผู้เรียนได้ตลอดเวลำ 
และไม่ใช้เวลำนำนเกินไป สำม ผู้สอน/ผู้แนะน ำ ต้องมีเทคนิคในกำรดึงดูดควำมสนใจ และสื่อประกอบกำร
เรียนรู้ต้องโดดเด่น และไม่ใช้เวลำนำน หรืออำจน ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำประกอบกำรเรียนรู้ท ำให้สำมำรถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลำ 

6. Return on Investment (ROI) VS Return on equity (ROE) กำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งใช้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรพัฒนำแต่ละปีจ ำนวนมำก กำรประเมินหำควำมคุ้มค่ำหรือผลตอบแทนจำกกำรลงทุนฝึกอบรม ROI ยัง
ไม่สำมำรถแสดงผลลัพธ์ของกำรวัดผลกำรพัฒนำที่ชัดเจนให้กับผู้บริหำรได้ จึงมีกำรมุ่งเน้นถึงตัววัดใหม่ๆ เช่น 
กำรวัดด้วย ROE หรือกำรวัดในลักษณะผสมระหว่ำงผลลัพธ์และกระบวนกำรพัฒนำ โดยใช้ตัวชี้วัดที่เป็น
ตัวเลขร่วมกับกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำในแต่ละสำยงำนถึงผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งผลจำก
กำรวัดในลักษณะนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์จำกกำรจัดฝึกอบรมได้มำกขึ้น 

จำกแนวโน้มกำรพัฒนำที่กล่ำวไปทั้ง 6 ข้อ ท ำให้เห็นถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในโลกตะวันตก  
ที่ค่อนข้ำงก้ำวหน้ำไปไกล และเริ่มเน้นเทคนิควิธีกำรใหม่ๆที่จะช่วยให้กำรพัฒนำนั้นเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ที่มุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำกกว่ำกำรมีควำมรู้เฉพำะข้อมูลเท่ำนั้น และเป็น
กำรพัฒนำที่เข้ำถึงรำยบุคคลมำกขึ้น ซึ่งแนวโน้มเหล่ำนี้ก็เป็นแนวทำงที่ดีที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จะสำมำรถ
ใช้เป็นทิศทำงในกำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรและจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้นต่อไป 

3.4 การพัฒนาบุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 พฤศจิกำยน 2555 รับทรำบกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) และยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในวันที่  31 ธันวำคม 2558 นั้น  
มีกรอบควำมคิดในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐภำยใต้แผนงำน กำรจัดตั้งประชำคมสังคม และ
วัฒนธรรมอำเซียน Blueprint for the Socio Cultural ASEAN Community (ASCC 2009 – 2015)  
ข้อ A กำรพัฒนำ มนุษย์ (Human Development) A7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของรำชกำรพลเรือน 
(Building Civil Service Capacity) โดยได้วำงเป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงระบบรำชกำรพลเรือน 
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบสูง และเชื่อถือได้ 
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แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงได้น ำกรอบแนวทำงดังกล่ำว  
ซึ่งมุ่งเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ และกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของทรัพยำกรมนุษย์ในภำครำชกำรพลเรือน 
ของ ASEAN ซึ่งถือเป็นกำรเพ่ิมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสมำชิกใน ASEAN ด้วย  

โดยเมื่อประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในสิ้นปี พ.ศ. 2558 อำจมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ดังนี้  

1. บุคลำกรภำครัฐ และระบบกำรบริหำรภำครัฐต้องปรับตัว เพ่ือให้สอดรับกับกำรปฏิบัติงำน 
ในลักษณะข้ำมวัฒนธรรม (Cross Cultural) 

2. สมรรถนะทั่วไปของบุคลำกรภำครัฐต้องปรับปรุงให้เหมำะกับกำรปฏิบัติรำชกำรแนวใหม่ โดยเฉพำะ
ทักษะในกำรสื่อสำร กำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำท้องถิ่นอำเซียน 

3. ภำครัฐต้องบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกมำกขึ้นรวมทั้งปฏิรูปภำครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
ซ้ ำซ้อน กำรขำดควำมชัดเจนของทิศทำง แผนในทุกระดับ กำรขำดควำมยืดหยุ่นคล่องตัว กฎ ระเบียบ 
ที่ไม่ทันสมัย 

ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ได้วิเครำะห์ว่ำ  ภำครัฐอำจเกิด
ควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนก ำลังคนคุณภำพในทุกระดับ ทุกประเภท ภำครัฐจึงต้องสร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในระดับอำเซียน ทั้งในเรื่องโครงสร้ำง ระบบกำรสรรหำ ระบบกำรพัฒนำ ระบบค่ำตอบแทน 
และสิ่งจูงใจ และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในภำครำชกำร ให้คล่องตัว ยืดหยุ่น สำมำรถดึงดูด และรักษำบุคลำกร
คุณภำพในระดับภูมิภำคมำกขึ้น อำทิ Lateral Entry Talent Management ระบบจูงใจ ค่ำตอบแทน และ 
สวัสดิกำร และได้ให้แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ ดังนี้  

1. ให้มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือกำรพัฒนำในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 1.5 ของงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรของหน่วยงำน ในระยะ เวลำ 3 ปี 

2. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ทุกหน่วยงำนในภำครัฐบนฐำนของสมรรถนะที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน อำทิ ปรับปรุงระบบกำรจัดสอบ กำรประเมินเพ่ือวัดระดับสมรรถนะใน 
กำรบรรจุบุคคลเข้ำท ำงำน กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ เลื่อนต ำแหน่ง กำรก ำหนดค่ำตอบแทนพิเศษ ฯลฯ 

3. เสริมสร้ำงเครือข่ำย และบูรณำกำรควำมร่วมมือภำยในภำครัฐ ระหว่ำงภำครัฐ และภำคส่วนอ่ืนๆ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนำ ให้ข้ำรำชกำรทรำบควำมเป็นมำและเป้ำหมำยของ
สมำคมอำเซียน กฎบัตรอำเซียน จุดมุ่งหมำยร่วมของประชำคมอำเซียน แผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน
ในแต่ละเสำ ตลอดจนควำมเกี่ยวโยงทำงภำรกิจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติและบทบำทของตนเองในกำร
ขับเคลื่อนประเทศในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
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ส่วนที่ 4: การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

4.1 ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ด้วยพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มีเจตนำรมณ์ส ำคัญที่จะเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อระบบบริหำรข้ำรำชกำร จำกเดิมที่เน้นพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มำเป็นกำร
ให้ข้ำรำชกำรเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อควำมส ำเร็จขององค์กร รวมทั้งให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน
โดยมุ่งเน้นที่ประชำชนและสัมฤทธิผล   

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงำน รวมถึงกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเองให้สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจขององค์กำรได้อย่ำงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรน ำหลักสมรรถนะมำประกอบในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้
บุคลำกรมีพ้ืนฐำนสมรรถนะตำมที่ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก ำหนด ด้วยเหตุนี้  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพให้แก่
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

หำกมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำรำยบุคคลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลำกรของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจะมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม สำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนท ำให้บุคลำกรมี
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อประโยชน์ต่อส ำนักงำนสถิติแห่งชำติยิ่งขึ้นต่อไป 

ดังนั้น ข้ำรำชกำรทุกคน ทุกระดับ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล ประกอบด้วย ควำมหมำย ประโยชน์ บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ต่อไปนี้ 

4.2 ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) หมำยถึง กรอบหรือแนวทำงที่จะ
ช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน 

แผนพัฒนำรำยบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำ IDP จึงเป็นแผนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมให้มีคุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต หรือ
ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ที่องค์กำรก ำหนดขึ้น  

ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) เพ่ือกำรเลื่อน
ต ำแหน่งงำนหรือกำรปรับเงินเดือนและกำรให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ  แต่เมื่อได้มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมกรอบ IDP อย่ำงเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐำนของระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือสิ่งที่ผู้ บังคับบัญชำ
คำดหวัง มีกำรพูดคุยสื่อสำรแบบสองทำง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในกำรเรียนรู้ ร่วมกัน  IDP 
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ก็จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเชื่อมโยงควำมต้องกำรของพนักงำนรำยบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรในระดับหน่วยงำนย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรได้  

สรุปIDP จึงเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำผลงำนที่มีประสิทธิภำพ (ท ำให้เป็นคนเก่งและมีคุณภำพ) 

4.3 ประโยชน์ของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 

 ประโยชน์ของ IDP แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรำยบุคคล ระดับหน่วยงำน (ศูนย์/ส ำนัก) หรือ
หัวหน้ำงำน และระดับองค์กำร (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) ดังนี้ 

4.3.1 ระดับรายบุคคล 
ปรับปรุง (To Improve) IDP ช่วยปรับปรุงควำมสำมำรถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงำน 
 ที่บุคคลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
พัฒนา (To Develop) IDP ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำ 
 ควำมสำมำรถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมศักยภำพกำรท ำงำนของ 
 บุคลำกรให้มีควำมสำมำรถท่ีจะรับผิดชอบงำนที่สูงขึ้น 

 เตรียมความพร้อม (To Prepare)       ช่วยให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนในต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

4.3.2ระดับหน่วยงาน (ศูนย์/ส านัก) หรือหัวหน้างาน 

การทดแทนงาน (Work Replacement)  
บุคลำกรเกิดทักษะในกำรท ำงำนหลำยด้ำน (Multi skills) ท ำให้สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ในกรณี

ที่เจ้ำของงำนเดิมไม่อยู่หรือโอนย้ำยไปที่อ่ืน 
 
ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance)  
กำรที่บุคลำกรมีกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้

ดีขึ้น ท ำให้ผลงำนของหน่วยงำนระดับศูนย์/ส ำนัก ก็ดีข้ึนตำมไปด้วย 
 
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 
หัวหน้ำงำนที่มีลูกน้องท ำงำนดี มีควำมสำมำรถ ท ำให้มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนได้ดี (ไม่

ต้องเสียเวลำมำกในกำรจัดกำรงำน) ซึ่งถือเป็นกำรรักษำสมดุลในกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีด้วย หมำยควำมว่ำหำกหัวหน้ำงำนสำมำรถจัดกำรงำนที่ท ำได้เป็นอย่ำงดี จะท ำให้มีเวลำมำกพอที่จะ
ไปจัดกำรกับชีวิตส่วนตัวได้ 
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4.3.3ระดับองค์การ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
ผลงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ(Corporate Performance) กำรจัดท ำ IDP ท ำให้บุคลำกรมี

กำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องท ำให้สัมฤทธิผลของหน่วยงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ของกรมโดยรวมด้วยเช่นกัน 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงานสถิติแห่งชาติ(Corporate Branding)  บุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถมีส่วนช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในต่อ
บุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลำกรภำยในมีทัศนคติที่ดีต่อกรม มีควำมรักและผูกพันกับกรม
ด้วย 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องท ำ
ให้บุคลำกรมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติซึ่งท ำให้เกิดควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก 

 
 

4.4 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1)  ผู้บริหำรระดับสูง 
๒)  ผู้บังคับบัญชำที่มีผู้ใต้บังคับบัญชำ  
3)  บุคลำกร/ เจ้ำหน้ำที่ 
4)  ส ำนักพัฒนำบุคลำกร/ ส ำนักบริหำรกลำง  
 

บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบำทและขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหำรระดับสูง - สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหำรและบุคลำกรปฏิบัติตำม IDP ตำมที่ก ำหนดขึ้น 
- อนุมัติให้กำรจัดท ำ IDP เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชำจะต้องปฏิบัติ

อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
- ติดตำมผลกำรจัดท ำ IDP ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับบุคลำกร พร้อมทั้งกำรน ำ

แผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 
- จัดสรรงบประมำณในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้บังคับบัญชำที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือ
หัวหน้ำงำน 

- ท ำควำมเข้ำใจกับกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ IDP 
- ปฏิบัติตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของ IDP ที่ก ำหนดขึ้น 
- ประเมินขีดควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือค้นหำจุดแข็งและจุดอ่อนของ

บุคลำกรในงำนที่มอบหมำยให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ท ำควำมเข้ำใจถึงแหล่งหรือช่องทำงกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรเป็นรำยบุคคล 

- ก ำหนดแนวทำงหรือช่องทำงกำรพัฒนำตนเองที่เหมำะสมกับบุคลำกร 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลำกรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลำกรต้องพัฒนำปรับปรุงให้

ดีขึ้น 
- ชี้ให้บุคลำกรเห็นขอบเขตที่เขำสำมำรถเพ่ิมควำมรับผิดชอบมำกขึ้น 
-   หำโอกำสควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับบุคลำกรในงำนปัจจุบันหรืองำนอ่ืน ๆ 

ที่มีอยู่ในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

บุคลำกร/ เจ้ำหน้ำที่ - มีส่วนร่วมในกำรประเมินควำมสำมำรถของตนเองตำมควำมเป็นจริง 
- ท ำควำมเข้ำใจแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชำก ำหนดขึ้นด้วยควำม

เต็มใจและตั้งใจ 
- ร่วมกับหัวหน้ำงำนก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำตนเอง 
- หำวิธีกำรในกำรท ำให้เป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนเองและผลงำนที่รับผิดชอบ

ประสบควำมส ำเร็จ 
- ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถของตนเองจำกผู้อื่น 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร/ 
ส ำนักบริหำรกลำง  
 

- น ำเสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเห็นด้วยกับกำร
น ำเอำ IDP มำใช้ในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มกำรท ำ IDP ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันภำยในกรม 
- ออกแบบและปรับปรุงระบบกำรพัฒนำบุคลำกรรวมถึงบูรณำกำร IDP กับ

เครื่องมือกำรบริหำรบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
- ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำ IDP แก่ผู้บริหำรทุก

หน่วยงำนและบุคลำกรทั่วทั้งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
- ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำแนวทำงกำรจัดท ำแผน IDP กับผู้บริหำรและบุคลำกร 
- ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับวิธีกำรจัดท ำแผน IDP  
- หำช่องทำงในกำรสื่อสำรเพ่ือประชำสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส ำนึกของ

ผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรจัดท ำ IDP 
- ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผน IDP จำกผู้บริหำรและบุคลำกร 
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กำรสอนงำน(Coaching) 

กำรฝึกอบรมในขณะท ำงำน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมพี่เลีย้ง (Mentoring Program) 

กำรเพิ่มคณุค่ำในงำน (Job Enrichment) 

กำรเพิ่มปริมำณงำน (Job Enlargement) 

กำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) 

กำรหมุนเวยีนงำน (Job Rotation) 

กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (Consulting) 

กำรติดตำม/สังเกต (Job Shadowing) 

กำรท ำกิจกรรม (Activity) 

กำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 

กำรเป็นวิทยำกรภำยใน (Internal Trainer) 

กำรดูงำนนอกสถำนท่ี (Site Visit) 

กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

กำรฝึกงำนกับผูเ้ชี่ยวชำญ (Counterpart) 

กำรเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรยีบเทียบ (Benchmarking) 

เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 

(Development Tools) 

กำรฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

4.5  เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 

 เครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ควำมรู้อยู่ตดิตัวไม่นำนประมำณ ๑ – ๒
สัปดำห ์

 กำรเรยีนรู้ระยะสั้น       

(Short Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำนและ
บุคลำกรเป็นผูร้ับผดิชอบ 

 กำรเรยีนรู้ระยะยำว   

(Long Term Learning) ได้แก่ 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

๑. กำรฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้ น ก ำ ร เ รี ย น รู้ จ ำ ก ผู้ เ รี ย น
หลำกหลำยกลุ่มงำน/ต ำแหน่งงำน 
โดยมีหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล 
(กองฝึกอบรม) ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
จัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนำ
ของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

๒.  พัฒนำควำมสำมำรถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลำกรให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

๓. เตรียมควำมพร้อมส ำหรับต ำแหน่งงำน
ที่ สู งขึ้น  ท ำให้ ผู้ บั งคับบัญ ชำและ
บุคลำกรเกิดควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยเมื่อ
ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งงำนในอนำคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลำกรดำว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดต ำแหน่งงำน (Successors) ที่จะ
ก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งงำนระดับบริหำร
ต่อไป 

๒. กำรสอนงำน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบำยรำยละเอียดของงำน ไม่
จ ำ เป็ น จะต้ องอยู่ ในภำคสนำม
เท่ำนั้น อำจจะเป็นกำรสอนงำนนอก
ภำคสนำม โดยส่วนใหญ่หัวหน้ำงำน
โดยตรงจะท ำหน้ำที่สอนงำนให้กับ
บุคลำกร 

1. เพ่ือแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนในกำรท ำงำน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทำงแก้ไข และให้

บุคลำกรคิดแก้ไขปัญหำเอง 
2. เพ่ือพัฒนำอำชีพเป็นกำรเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต ำแหน่ง  
    ผู้ ส อ น ต้ อ ง ท บ ท ว น ผ ล ง ำ น 

ควำมสำมำรถที่ มี อยู่  และก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรสอนงำน 

    โดยเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
ต ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ื อปรับปรุ งและพัฒ นำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

    ผู้สอนจะต้องค้นหำควำมสำมำรถท่ีโดด
เด่น/ ที่ต้องปรับปรุง และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมสำมำรถที่จะต้อง
พัฒนำ หรือต้องกำรเสริม 
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๓. กำรฝึกอบรมในขณะ 
   ท ำงำน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นกำรฝึกอบรมในภำคสนำม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้ำงำนหรือ
บุคคลที่ ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ป ระก บ เพ่ื อ อธิ บ ำยแล ะชี้ แ น ะ  ซึ่ ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้ำใช้คู่กับ
กำรสอนงำน 

ใช้ส ำหรับบุคลำกรใหม่ที่ เพ่ิ งเข้ำมำ
ท ำงำน  สับ เปลี่ ยน  โอนย้ ำย  เลื่ อน
ต ำแหน่ง มีกำรปรับปรุงงำนหรือต้อง
อธิบำยงำนใหม่ ๆ เพ่ือสอนให้บุคลำกร
ทรำบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน
กำรปฏิบัติ งำน (Procedure) วิธีกำร
ปฏิบัติงำน (Work Instruction) คู่มือ
กำรท ำงำน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรท ำงำน  (Rules & 
Regulation) หรือ เทคโน โลยี ใหม่  ๆ 
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนำเรื่องจิตใจ กำรปรับตัว กำร
ท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ื นภ ำยในองค์กำร 
องค์กำรบำงแห่งเรียก Buddy Program  
ซึ่งบุคลำกรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ดูแลเอำใจใส่  และพูดคุยกับบุคลำกร
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

๑. เพ่ือดูแลและรักษำบุคลำกรใหม่ให้
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับทุกคนใน
องค์กำรได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับองค์กำร  

    เพ่ือนร่วมงำน และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงจำกองค์กำร
เดิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีพ่ี
เลี้ ย ง ท ำ ห น้ ำ ที่ ใ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ ควำมคุ้นเคย และ
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน รวมทั้ง
เป็นแบบอย่ำง (Role Model) ที่ดี
ให้แก่บุคลำกรใหม ่

๒. เพ่ือช่วยบุคลำกรที่ก ำลังจะปรับ
ต ำแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์กำร พ่ี
เลี้ ยงจะท ำหน้ำที่ ให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในกำรท ำงำนรวมถึงข้อ
ควรระวังและควำมขัดแย้งที่อำจ
เกิ ด ขึ้ น จ ำ ก ง ำ น ให ม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 
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๕.  กำรเพ่ิมคุณค่ำในงำน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นกำรมอบหมำยงำนที่ยำก หรือท้ำ
ทำยมำกขึ้น ต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม กำร
คิด เชิ งวิ เครำะห์  กำรวำงแผนงำน
มำกกว่ำเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – กำรท ำให้เกิดควำมแปลก
ใหม่  ไม่ ให้บุคลำกรเกิดควำมเบื่ อ
หน่ำย โดยกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ง ำ น  บุ ค ค ล ที่ จ ะ ต้ อ ง ติ ด ต่ อ
ประสำนงำนด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ควำมคิดจำกงำนเดิม 

๒.  Exploration – กำรพัฒนำและกำร
แสวงหำทักษะควำมช ำนำญมำกขึ้น 
พัฒนำสัมพันธภำพที่เกิดขึ้นจำกกำร
ท ำงำนใหม ่ๆ 

๓.  Specialization – กำรช ำนำญในงำน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนนั้นที่ลึกขึ้น 
ยำกและท้ำทำยมำกขึ้น 

๖. กำรเพ่ิมปริมำณงำน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นกำรมอบหมำยงำนที่มำกขึ้น เป็น
งำนที่มีขั้นตอนงำนคล้ำยกับงำนเดิมที่
เคยปฏิ บั ติ ห รื ออำจจะ เป็ น งำนที่
แตกต่ำงจำกเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งำนที่
ได้รับมอบหมำยไม่ยำกหรือไม่ต้องใช้
ควำมคิดเชิงวิเครำะห์มำกนัก 

เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทักษะกำรท ำงำนให้กับ
บุคลำกรโดยเฉพำะทักษะในด้ำนกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร  ( Managerial 
Competency)  ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร
บริหำรงำนที่มีปริมำณที่มำกขึ้นกว่ำเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะกำรวำงแผนงำน 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ ทักษะกำรแก้ไข
ปัญหำและตัดสินใจ กำรบริหำรทีมงำน 
กำรสอนและกำรพัฒนำทีมงำน (เหมำะ
ส ำหรับบุคลำกรที่ท ำงำนเดิม ๆ   ซ้ ำ ๆ มำ
เป็นระยะเวลำนำน) 

๗.  กำรมอบหมำย 
     โครงกำร   
    (Project  
Assignment) 
 

เน้ น ก ำรม อบ ห ม ำย ให้ บุ ค ล ำก ร
รับผิดชอบโครงกำรระยะยำว ไม่
สำมำรถท ำให้เสร็จภำยในวันหรือสอง
วัน  เป็นโครงกำรพิ เศษที่ บุ คลำกร
จะต้องแยกตัวจำกเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงกำรที่เพ่ิมขึ้นจำกงำนประจ ำที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์หำจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลำกรจำกโครงกำร
ที่มอบหมำยให้บุคลำกรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในกำรฝึกทักษะในกำรท ำงำน 
(Skill-based) โดยเฉพำะทักษะเฉพำะ
ด้ำนที่เกี่ยวข้องในงำนนั้น บำงองค์กำร
น ำมำใช้ในกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งงำน 
กำรคัดเลือกหำบุคลำกรดำวเด่น และกำร
หำผู้สืบทอดทำยำทต ำแหน่งงำน 
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๘.  กำรหมุนเวียนงำน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลำกรเวียนงำนจำกงำนหนึ่ง
ไปยังอีกงำนหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งำนนั้น 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยส่วนใหญ่
มัก ใช้ เป็ น เครื่ องมือ ในกำรพัฒ นำ
ควำมสำมำรถของผู้บริหำรก่อนกำร
ปรับต ำแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรให้
เกิดกำรท ำงำนที่หลำกหลำยด้ำน เป็นกำร
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของบุคลำกรให้
เรียนรู้ งำนมำกขึ้ น  จึ ง เหมำะส ำหรับ
บุ คลำกรที่ เตรียมควำมพร้อมในกำร
รับผิดชอบงำนที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มี ผ ล งำน ดี แ ล ะมี ศั ก ยภ ำพ สู ง  (High 
Performance and High Potential) 

๙.  กำรให้ค ำปรึกษำ 
     แนะน ำ    
     (Consulting) 
 

เน้ นกำรให้ ค ำปรึกษำแนะน ำเมื่ อ
บุคลำกรมีปัญหำที่เกิดขึ้นจำกงำนที่
รับผิดชอบ หั วหน้ ำงำนจะต้องท ำ
หน้ำที่ให้แนวทำง เคล็ดลับ และวิธีกำร
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่ เกิดขึ้นกับ
บุคลำกรด้วยกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้น
ในกำรท ำงำน และน ำมำก ำหนดแนวทำง
ใน กำรแก้ ไขปั ญ ห ำร่ วมกั น ระห ว่ ำ ง
ผู้บั งคับบัญชำกับผู้ ใต้บั งคับบัญชำ ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชำจะต้องน ำเสนอแนวทำงใน
กำรแก้ ไขปั ญ ห ำที่ เห ม ำะสม เพ่ื อ ให้
บุคลำกรมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับบุคลำกร 
- กำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 
- กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้พัฒนำทักษะ
และควำมรู้ต่ำงๆ 

๑๐. กำรติดตำม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นกำรเรียนรู้งำนจำกกำรเลียนแบบ 
และกำรติดตำมหัวหน้ำงำนหรือผู้รู้ใน
งำนนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ ไม่ต้องใช้
เ ว ล ำ ม ำ ก นั ก ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร เนื่องจำก
บุคลำกรจะต้องท ำหน้ำที่สังเกตติดตำม
พฤติกรรมของหัวหน้ำงำน 

เพ่ือให้บุคลำกรได้ เห็นสภำพแวดล้อม 
ทั กษะที่ จ ำ เป็ นต้ องใช้ ในกำรท ำงำน 
ขอบเขตงำนที่รับผิดชอบ กำรจัดกำรงำนที่
เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำรแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภำย ใน ระยะ เวลำสั้ น  ๆ  (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลำตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง (Talent) 
หรือกำรพัฒนำคนเก่ง หรือให้บุคลำกร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีกำรท ำงำนของผู้อ่ืนเพ่ือ
น ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของบุคลำกร (Career Path) 
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๑๑.  กำรท ำกิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นกำรมอบหมำยกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลำหรือขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนมำกนัก ควำมส ำเร็จของ
เครื่องมือดังกล่ำวนี้ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกบุคลำกรในกำรรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

เพ่ือให้บุคลำกรเกิดควำมร่วมมือสำมัคคี
กัน เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
มุมมองซึ่ งกันและกัน ท ำให้ เกิดกำร
เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น  ร ว ม ถึ ง ช่ ว ย ส ร้ ำ ง
บรรยำกำศและสร้ำงขวัญก ำลังใจที่ดีใน
กำรท ำงำน ท ำให้บุคลำกรเกิดควำมรู้สึก
สนุกสนำนในระหว่ำงวันท ำงำน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลกำรปฏิบัติงำน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภำพเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๑๒.  กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-learning) 
 

เน้นกำรฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจำก
แหล่ง/ ช่องทำง กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น 
อ่ำนหนังสือ หรือศึกษำระบบงำนจำก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้ำข้อมูล
ผ่ ำ น  Internet ห รื อ เ รี ย น รู้ จ ำ ก  
e-Learning หรือ สอบถำมผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบในกำร
เรี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น ำ ต น เอ ง โด ย ไม่
จ ำเป็นต้องใช้ช่วงเวลำในกำรปฏิบัติงำน
เท่ำนั้น บุคลำกรสำมำรถแสวงหำโอกำส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำงกำร
เรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ ที่ต้องกำรได้ วิธีนี้
เหมำะกับบุคลำกรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอยู่เสมอ  
(Self-Development)  โดยเฉพำะกับ
บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และมี
ศักยภำพในกำรท ำงำนสูง (Talented 
People) 

๑๓.  กำรเป็นวิทยำกร  
       ภำยใน  
       (Internal Trainer) 
 

เ น้ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด รักกำร
สอนและมีควำมรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
ม อบ ห ม ำย ให้ บุ ค ค ล เห ล่ ำนี้ เป็ น
วิทยำกรภำยในองค์กำรท ำหน้ำที่จัด
อบรมให้ กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ 

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจและพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร ช่วยให้
บุคลำกรได้แสดงผลงำนจำกกำรเป็น
วิทยำกรภำยในให้กับบุคลำกรภำยใน
องค์กำร วิธีนี้เหมำะส ำหรับบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ ยวชำญหรือรอบรู้ ในงำนที่
รับผิดชอบ มีควำมช ำนำญในงำนเป็น
อย่ ำ งม ำก  เช่ น  หั วห น้ ำ งำน  ห รื อ
ผู้บริหำร 
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เครื่องมือกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

๑๔. กำรดูงำนนอก   
      สถำนที่  
      (Site Visit) 
 

เน้นกำรดูระบบและขั้นตอนงำนจำก
อ งค์ ก ำ ร ที่ เป็ น ตั ว อ ย่ ำ ง  (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องกำรดูงำน 
เพ่ือให้บุคลำกรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ ประสบควำมส ำเร็จ อัน
น ำไปสู่กำรปรับใช้ในองค์กำรต่อไป 

เพ่ือให้บุคลำกรได้เห็นประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
กำรได้เห็นรูปแบบกำรท ำงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดี
จ ำ ก อ งค์ ก ำ ร ภ ำ ย น อ ก  ม ำ ใช้ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดีขึ้น วิธีนี้
เหมำะกับบุคลำกรตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรขึ้น
ไป  

๑๕. กำรให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรปรับปรุง 
พั ฒ น ำ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
กำรท ำงำนหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหำ (Problem Solving) 

๑๖. กำรฝึกงำนกับ 
      ผู้เชี่ยวชำญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชำญ
ที่มีประสบกำรณ์ในเรื่องนั้น เป็นกำร
ฝึกงำนภำยนอกสถำนที่หรือกำรเชิญ
ผู้ เชี่ ย วชำญ ให้ เข้ ำม ำฝึ ก งำนกั บ
บุคลำกรภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด 

เพ่ือให้บุคลำกรในระดับผู้จัดกำร หัวหน้ำ
งำน และบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง ซึ่งมี
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ภำยในระยะเวลำที่จ ำกัด เพ่ือให้
น ำควำมรู้ที่ ได้ รับจำกผู้ เชี่ ยวชำญ มำ
ถ่ำยทอดให้ กับบุ คลำกรคน อ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. กำรเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นกำรน ำตัวอย่ำงของขั้นตอนหรือ
ระบบงำนจำกองค์กำร อ่ืนที่ เป็ น
ตั ว อ ย่ ำ ง  ( Best Practice)  ม ำ
วิเครำะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ
ระบบงำนปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
บุ ค ล ำก ร ให้ เห็ น ถึ งส ถ ำน ะขอ ง
หน่วยงำนเทียบกับองค์กำรที่ เป็น 
Best Practice 

เพ่ือหำวิธีกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ เหมำะกับบุคลำกร
ระดับหัวหน้ำงำน หรือบุคลำกรที่มีผลงำน
ดีและมีศักยภำพสูง ที่มีควำมพร้อมที่จะ
เรี ย น รู้ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ง ำ น แ ล ะ
ควำมสำมำรถของตนเองให้เป็นไปตำม
หรือสูงกว่ำมำตรฐำนของคู่แข่งภำยในหรือ
ภำยนอกหน่วยงำนและองค์กำร 

๑๘. กำรประชุม/ สัมมนำ  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นกำรพูดคุยระดมควำมคิดเห็นของ
ที ม งำน  ให้ เกิ ดกำรแลก เปลี่ ยน
มุ มมองที่ ห ล ำกหลำย  ผู้ น ำก ำร
ประชุม/สัมมนำจึงมีบทบำทส ำคัญ
มำกในกำรกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุม/สัมมนำน ำเสนอควำมคิดเห็น
ร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
จำกผู้อ่ืนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร 
เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงำนใหม่ ๆ รวมถึงกำรหำรือหรือระดม
ควำมคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
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เครื่องมือกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

๑๙. กำรให้ทุนกำรศึกษำ  

      (Scholarship) 

 

เน้นกำรให้ทุนกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้  ประสบกำรณ์ มำกขึ้นจำก
อำจำรย์ ผู้ ส อน  รวมถึ งกำรส ร้ ำ ง
เครือข่ำยกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลำกำรท ำงำนหรือ
เวลำส่ วนตั ว ในกำรขอรับทุ นจำก
องค์กำร 

เพ่ือให้บุคลำกรได้ใช้ช่วงเวลำท ำงำน
ปกติ หรือนอกเวลำท ำงำนในกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษำต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำงำนปัจจุบันของบุคลำกร หรือ
กำรท ำงำนในอนำคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อกำรเลื่อนระดับหรือต ำแหน่งงำนที่
สูงขึ้นต่อไปในอนำคต 
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4.6 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ขั้นตอนหลักในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล มี  ๖ ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ ๑  กำรก ำหนดมำตรฐำนควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
ขั้นตอนที่ ๒  กำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ขั้นตอนที่ ๓  กำรก ำหนดเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 
ขั้นตอนที่ ๔  กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 
ขั้นตอนที่ ๕  กำรพูดคุยแผนกำรพัฒนำบุคลำกรกับพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ 
ขั้นตอนที่ ๖  กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 อธิบำยเป็นแผนภำพพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(๑) ก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งงาน 

-  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ    
    (Knowledge & Understanding) 

-   ทักษะ (Skill) 

-   พฤตกิรรมกำรแสดงออกที่เหมำะสม 

    หรือที่คำดหวัง (Behavior Indicators) 

 

(๒) ประเมินความสามารถของพนักงานหรือ 

     เจา้หน้าที่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ (๑) 
-  จุดแข็ง 
-  โอกำสในกำรพัฒนำ (ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้ 
   ปรับปรุง / พฤตกิรรมที่คำดหวัง) 
 
 
 
(๓) ก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

     -  กำรฝึกอบรมในห้องเรียน 
        (Classroom Training) 
     -  เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม 

        ในหอ้งเรียน 
       (Non-Classroom Training) 
 
 

(๔) จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP 

     (กจิกรรมเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุง) 
-  ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมที่ต้องพฒันำ 

-  ผลลัพธ์ที่คำดหวังเชิงกำรกระท ำ 

-  รำยละเอยีดของเครื่องมือ  
   (เรื่อง/บุคคล/สถำนที่) 
-  งบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำและปรบัปรุง 
-  ระยะเวลำเร่ิมต้นและสิ้นสุด 
 
 
 

(๕) พูดคุยแผนพัฒนารายบุคคลกับพนักงาน 
 

  แบบไม่เป็นทำงกำร                 แบบเป็นทำงกำร 
 

  เกิดขึ้นตลอดทั้งปี            เกิดขึ้นในช่วงประเมินผลงำน 
ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร           เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 

(๖) ติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงาน 

พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยหรือไม่    

ผู้บังคับบัญชำ 
หรือ 

หัวหน้ำงำน 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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หัวหน้ำ 

ตนเอง 

ลูกน้อง 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 
ขั้นตอนที่ ๑   การก าหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ  
ในที่นี้ขอเรียกว่ำ ก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดเกณฑ์ที่

คำดหวังของต ำแหน่งงำนก่อน  ซึ่งประกอบด้วย ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะพิเศษ 
ส่วนบุคคล (Attributes) และคุณลักษณะพิเศษอ่ืนๆ (Others) หรือที่เรียกว่ำ “KSAOs” เกณฑ์ดังกล่ำว
ก ำหนดได้จำกวิสัยทัศน์และภำรกิจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ รวมทั้งค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ Job 
Description ซึ่งเป็นขอบเขตงำนที่ต้องปฏิบัติ นอกจำกนี้ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดพฤติกรรมที่คำดหวังของ
แต่ละเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นด้วย  

กำรก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวังของต ำแหน่งสำมำรถน ำข้อมูลมำจำกค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 
Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะน ำมำก ำหนดคือในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละต ำแหน่งซึ่ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ ได้จัดท ำตัวอย่ำงรำยกำรและค ำอธิบำยรำยละเอียดมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ของต ำแหน่งแนบไว้ในภำคผนวกของคู่มือฉบับนี้แล้ว 

 
ขั้นตอนที่ ๒  การประเมินความสามารถของบุคลากร 
เมื่อผู้บังคับบัญชำก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวังของต ำแหน่งแล้ว ก็ใช้เกณฑ์ เหล่ำนั้นมำประเมิน

ควำมสำมำรถในปัจจุบันของบุคลำกรเป็นรำยบุคคล โดยกำรน ำพฤติกรรมในปัจจุบันมำเทียบกับเกณฑ์  
ที่คำดหวังเพ่ือหำช่องว่ำง (Gap) ซึ่งหำกควำมสำมำรถในปัจจุบันมำกกว่ำเกณฑ์ที่คำดหวังนั่นคือจุดแข็ง 
แต่หำกควำมสำมำรถในปัจจุบันน้อยกว่ำเกณฑ์ที่คำดหวังนั่นคือจุดอ่อน (โอกำสกำรพัฒนำ) ซึ่งผู้บังคับบัญชำ
ควรน ำจุดอ่อนมำพัฒนำก่อนตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของงำน แล้วจึงค่อยพัฒนำควำม สำมำรถอ่ืน ๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

รูปแบบกำรประเมินแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มผู้ประเมิน ลักษณะการประเมิน ข้อดี ข้อจ ากัด 
1) ผู้บังคับบัญชำ  

 
ผู้บั งคับบัญชำเป็นผู้
ประเมินควำมสำมำรถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ผู้บังคับบัญชำจะเป็นผู้รู้ดี
ที่ สุ ด ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร
ท ำงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ผู้บังคับบัญชำอำจมีอคติ  
ท ำให้ข้อมูลไม่เที่ยงตรง  
ไม่น่ำเชื่อถือ 

2) ตนเอง   
 
 

บุคลำกรเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง 

- บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร 
  ประเมินตนเอง 
- ง่ำย รวดเร็ว 

อำจมีกำรประเมินเข้ำข้ำง
ตนเองท ำให้ข้อมูลที่ได้ไม่
ถูกต้อง 

3) ประเมินแบบ ๑๘๐ องศำ  
 
     

เป็ นกำรป ระเมิน  ๒ 
ทำง โดยผู้บังคับบัญชำ
และตนเอง แต่จะต้อง
มีกำรให้ค่ำน้ ำหนักกำร
ประเมินด้วย 

- บุคลำกรมีส่วนร่วม 
  ในกำรประเมินร่วมกับ 
  ผู้บังคับบัญชำ 
- ผู้บั งคับบัญชำรู้ทัศนคติ
ของผู้ ใต้ บั งคับบัญ ชำต่ อ
ตนเองท ำให้ วำงแผนกำร
พูดคุยได้ง่ำย 

- ยุ่งยำกหลำยขั้นตอน 
- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ต้ อ ง มี

เทคนิคในกำรพูดคุยให้
ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ 
(Feedback) แก่บุคลำกร 
โดยเฉพำะกำรมองต่ำงมุม 
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ลูกน้อง 

หัวหน้ำ 

ตนเอง 
เพื่อน 

ร่วมงำน 

ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้ประเมิน ลักษณะการประเมิน ข้อดี ข้อจ ากัด 
4) ประเมินแบบ ๓๖๐ องศำ 

 
เป็นกำรประเมินแบบ
รอบทิศทำง ซึ่งกลุ่มผู้
ประเมินควรมีควำม
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ท ำ ง ำ น ข อ ง ผู้ ถู ก
ประเมิน และมีกำรให้
น้ ำหนักกำรประเมินที่
แตกต่ำงกัน  

- ได้ ข้ อมู ล จ ำกหล ำย
มุ ม ม อ ง ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้
ประเมิน 
- บุคลำกรมีข้อมูลในกำร
พัฒ นำควำมสำมำรถ
ตนเองมำกขึ้น 

- มีควำมยุ่งยำกในกำร
คัดเลือกผู้ประเมิน 
- อำจมีกำรร่วมมือกัน
ของผู้ประเมิน ท ำให้ผล
ที่ได้ไม่ตรงกับควำมเป็น
จริง 

 

 
 
ขั้นตอนที่ ๓   การก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
เครื่องมือกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลำกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) และเครื่องมืออ่ืนที่ไม่ใช่
กำรฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Classroom Training) ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ในบทที่ ๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๔   การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรจะท ำให้ผู้บังคับบัญชำทรำบว่ำควำมสำมำรถใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชำจะต้องเลือกจุดอ่อนนี้มำพัฒนำก่อน ไม่เกิน ๓ ข้อ จำกนั้นจึง
ก ำหนดเครื่องมือในกำรพัฒนำ (Development Tools) ข้อละไม่เกิน ๓ เครื่องมือ นอกจำกจะก ำหนด
เครื่องมือแล้วยังต้องก ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำไว้ด้วย ตำมแบบฟอร์มประเมินควำมสำมำรถรำยบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
ขั้นตอนที่ ๕   การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร  
หรือที่เรียกว่ำกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญที่ผู้บังคับบัญชำจะต้องสื่อสำร

กับผู้ใต้บังคับบัญชำได้รับทรำบแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) รวมทั้งโน้มน้ำวและจูงใจให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติตำมเครื่องมือกำรพัฒนำควำมสำมำรถท่ีก ำหนดไว้ใน IDP 

 
ขั้นตอนที่ ๖   การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจำกผู้บังคับบัญชำและบุคลำกรปฏิบัติตำม IDP ที่ก ำหนดขึ้นแล้ว โดย

ผู้บังคับบัญชำจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยให้น ำแบบประเมินผล
ที่กองฝึกอบรมจัดท ำไปใช้  
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4.7 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติสำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล โดยใช้
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1   แบบประเมินหำโอกำสกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP-1-โอกำส) 
4.2   แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล     (IDP-๒-จัดท ำแผน) 
4.3   แบบติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP-3-ติดตำม) 
       : ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
4.4   แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP-4-ผลกำรพัฒนำ) 
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สว่นที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อ-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ ต ำแหน่งงำน สังกดั
ชื่อ-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ ต ำแหน่งงำน สังกดั

สว่นที ่2 ระบุสมรรถนะทีค่าดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย √ ในช่องการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมทีค่าดหวังในช่อง (ค)

จดุแข็ง

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
แบบประเมินหาโอกาสในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คร้ังที_่____ วนัที่_____ เดือน________________ พ.ศ._________

ล ำดับที่
สมรรถนะทีค่าดหวังของต าแหน่ง

(ก)
การประเมิน (ข)

โอกาสการพัฒนา
สิง่ทีต้่องปรับปรุง/พฤติกรรมทีค่าดหวัง

(ค)

(IDP-1-โอกำส)
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ส่วนที ่2 แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ระบุวิธพัีฒนา โดยท าเครือ่งหมาย √ หรือระบุวิธกีารอ่ืนๆ ไม่เกิน 3 วิธกีาร ต่อ 1 สมรรถนะ)

สอนงาน ฝึกปฏิบัติจริง ดูงาน
เรียนรู้

ด้วยตนเอง
หมุนเวียน

งาน
มอบหมาย
โครงการ

ฝึกอบรม อ่ืนๆ 

สมรรถนะทีค่าดหวังของต าแหน่ง สิง่ทีต้่องปรับปรุง/พฤติกรรมทีค่าดหวัง เครื่องมือพัฒนา
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น - สิ้นสุด)
(ก) (ค)

 

 

 

สว่นที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชือ่-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ ต ำแหน่งงำน สังกดั
ชือ่-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ ต ำแหน่งงำน สังกดั

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
แบบประเมินหาโอกาสในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คร้ังที่_____ วนัที_่____ เดือน________________ พ.ศ._________

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

(IDP-2-จัดท ำแผน) 
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สิง่ทีต้่องปรับปรุง/ ระยะเวลา
พฤติกรรมทีค่าดหวัง เริ่มต้น - สิน้สดุ ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ

ช่ือผู้มีโอกาสพัฒนา เครื่องมือการพัฒนา
การด าเนินการ ก าหนดด าเนินการ

หมายเหตุ
(ใหม่)

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ส าหรับผู้บังคับบัญชา

(IDP-3-ติดตำม)
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สว่นที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชือ่-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ สังกดั
ชือ่-นำมสกลุผู้ถูกประเมนิ สังกดั

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
แบบประเมินหาโอกาสในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

คร้ังที่_____ วนัที_่____ เดือน________________ พ.ศ._________

ต ำแหน่งงำน 
ต ำแหน่งงำน 

(IDP-4-ผลกำรพัฒนำ)

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

เกณฑ์ประเมนิ
A = ดีขึ้นกวำ่ทีค่ำดหวงั
B = เป็นไปตำมทีค่ำดหวงั
C = ควรหำโอกำสพฒันำต่อไป

ข้อเสนอแนะพฤติกรรมทีค่ำดหวงั เป้ำหมำย 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 1 เม.ย. - 31 ต.ค.
ผลกำรประเมนิ 

ชื่อ-สกุลผู้รับกำรประเมิน                                             . ต ำแหน่งงำน สังกัด                                    .

ชื่อ-สกุลผู้ประเมิน                                             . ต ำแหน่งงำน สังกัด                                    .

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เกณฑ์ประเมนิ ลงชื่อ                                       ผู้ประเมิน
A+ = ดีขึ้นกว่ำทีค่ำดหวัง       (                                      )
A = เป็นไปตำมคำดหวัง        /           /         .
D = ควรหำโอกำสพัฒนำต่อไป

ลงชื่อ                                      ผู้รับกำรประเมิน
      (                                      )
                  /           /         .

กรมทางหลวง
แบบรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

                                        .

                                        .

พฤติกรรมทีค่าดหวัง เป้าหมาย
ผลการประเมนิ

ข้อเสนอแนะ1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 1 เม.ย. - 31 ต.ค.

แบบฟอร์ม IDP-4- ผลกำรพัฒนำ
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4.8 การเตรียมก าลังคนโดยทุนศึกษา/ฝึกอบรม 

สสช. ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร จึงได้ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรได้ศึกษำต่อ โดยได้
ก ำหนดกรอบในกำรให้ทุนศึกษำในสำขำวิชำที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและพันธกิจของ สสช. และกำร
พัฒนำประเทศ ซึงนอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรแล้ว ยังถือเป็นกำรเตรียมก ำลังคนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ือรองรับภำรกิจของประเทศ โดยได้จ ำแนกทุนกำรศึกษำเป็น 2 ประเภท ดังนี้   

1) ทุนพัฒนาข้าราชการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ล าดับ ประเภททุน กลุ่มเป้าหมาย ระดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ประเทศ 

1 ปริญญำเอก นักวิชำกำรสถิติ 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Business Analytics  
USA,UK,EU,NZ,AUS 

2 ปริญญำเอก 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Information 
Science/IT  

USA,UK,EU,NZ,AUS 

3 ปริญญำโท นักวิชำกำรสถิติ 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Applied Statistics  
USA,UK,EU,NZ,AUS 

4 ปริญญำโท นักวิชำกำรสถิติ 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Applied Statistics 
USA,UK,EU,NZ,AUS 

5 ปริญญำโท 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Computer Science/ 
Business Intelligence  

USA,UK,EU,NZ,AUS 

6 ปริญญำโท 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Data Network and 
Security  

USA,UK,EU,NZ,AUS 

7 ปริญญำโท 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Economics/ 
Econometrics 

USA,UK,EU,NZ,AUS 

8 ปริญญำโท 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Public Policy/MIS  
USA,UK,EU,NZ,AUS 

9 ปริญญำโท นักทรัพยำกรบุคคล 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Management/ 
HRM/HRD/OB/ Public 
Administration 

USA,UK,EU,NZ,AUS 

10 ปริญญำโท นักทรัพยำกรบุคคล 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Management/ 
HRM/HRD/OB/ Public 
Administration 

USA,UK,EU,NZ,AUS 
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2) ทุนบุคคลทั่วไป 
2.1 ทุนรัฐบาลส าหรับบุคคลทั่วไปเพื่อรองรับภารกิจของ สสช.  

ล าดับ ประเภททุน กลุ่มเป้าหมาย ระดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ประเทศ 

1 ปริญญำโท นักวิชำกำรสถิติ (1) 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Business 
Analytics/Applied 
Statistics 

USA,UK,EU,NZ,AUS 

2 ปริญญำเอก 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ (3) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Information Science/ 
Business Intelligence 
/ Data an Network 
Security  

USA,UK,EU,NZ,AUS 

3 
ปริญญำโท/
เอก 

นักวิชำกำรสถิติ (3) 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Economics/ 
Econometrics 

USA,UK,EU,NZ,AUS 

4 ปริญญำเอก 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 
(3) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Quantitative Policy USA,UK,EU,NZ,AUS 

5 ปริญญำเอก 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 
(1) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Social Policy   USA,UK,EU,NZ,AUS 

6 ปริญญำเอก 
นักทรัพยำกรบุคคล 
(1) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Management/ 
HRM/HRD/OB/ 
Organizational 
Psychology  

USA,UK,EU,NZ,AUS 

2.2 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  

ล าดับ ประเภททุน กลุ่มเป้าหมาย ระดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ประเทศ 

1 ปริญญำโท 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ (1) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Computer Science USA,UK,EU,NZ,AUS 

2 ปริญญำโท นักวิชำกำรสถิติ (2) 
ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Economics/ 
Econometrics/ 
Business Analytics/ 
Applied Statistics 

USA,UK,EU,NZ,AUS 

3 ปริญญำโท 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 
(1) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Public Policy USA,UK,EU,NZ,AUS 

4 ปริญญำโท 
นักทรัพยำกรบุคคล 
(1) 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

Management/ 
HRM/HRD/OB/ Public 
Administration 

USA,UK,EU,NZ,AUS 
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ส่วนที่ 5: ตัวชี้วัดและแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2564 
60 61 62 63 64 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร  

1. แผนงำนพัฒนำสมมรถนะของบุคลำกรเชิงรุกที่เชื่อมโยงกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
 

      

 1.1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยกำรสอนงำน หัวหน้ำงำนขึ้นไป √ √ √ √ √ 
 1.2 โครงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร หัวหน้ำงำนขึ้นไป/ ผอ.ศูนย์ ส ำนัก √ √ √ √ √ 
  กกจ. (สบก.)/ สพบ.       
 1.3 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม และมีวินัย  
กจธ./ สพบ./ ทุกหน่วยงำน  √ √ √ √ √ 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินผลกำรประเมินผลกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

2. แผนงำนจัดท ำระบบประเมินผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
2.1 โครงกำรจัดท ำระบบประเมินผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กกจ. (สบก.)/ สพบ. √ √ √ √ √ 

3. ร้อยละของบุคลำกรเป้ำหมำยที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

3. แผนงำนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร        

 3.1 โครงกำรพัฒนำทักษะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง กกจ. (สบก.)/ สพบ. √ √ √ √ √ 
 3.2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร  กกจ. (สบก.)/ สพบ. √ √ √ √ √ 
4. ระดับควำมส ำเร็จของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) 

4. แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล 
4.1 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan)  

กกจ. (สบก.)/ สพบ./ หัวหน้ำงำน
ขึ้นไป/ ผอ.ศูนย์ ส ำนัก  
 

√ √ √ √ √ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2564 
60 61 62 63 64 

– ระดับท่ี 1 ศึกษำวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร
รำยบุคคล/ ช่องว่ำงในกำรพัฒนำ (Development gap) 
–  ระดับที่ 2 พิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล/ ช่องว่ำงในกำรพัฒนำ (Development gap) 
–  ระดับท่ี 3 ก ำหนดหลักสูตรและวิธีกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตร 
ลงในแผนพัฒนำรำยบุคคล  
– ระดับที่ 4 เข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลที่ได้
วำงแผนไว้ โดยสำมำรถปรับปรุงแผนฯ ระหว่ำงคำบกำรพัฒนำได้  
– ระดับที่ 5 รำยงำนผลกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำโดย
หัวหน้ำงำน/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์/ส ำนัก  ตลอดจนรำยงำนผลกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคลให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติทรำบ  
 

 
กกจ. (สบก.)/ สพบ./ หัวหน้ำงำน
ขึ้นไป/ ผอ.ศูนย์ ส ำนัก 

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
คลังควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำ
บุคลำกร  

5. แผนงำนจัดท ำคลังควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

      

 5.1 โครงกำรจัดท ำคลังควำมรู้ออนไลน์/ ระบบเรียนรู้ออนไลน์ /พัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ (e-learning & knowledge 
management) ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

กกจ. (สบก.)/ สพบ./ ศทก. √ √ √ √ √ 

 5.2 โครงกำรส่งเสริม ICT ในกำรพัฒนำบุคลำกร  กกจ. (สบก.)/ สพบ./ ศทก.  √ √ √ √ √ 
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5.1 กลไกการผลักดันแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

 



55 

5.2 ปัจจัยหลักในการผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบความส าเร็จ 

กำรด ำเนินกำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติให้มี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน มีปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 6 ประกำร ดังนี้  

1. กำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรทุกระดับในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

2. กำรมีส่วนร่วม ควำมตระหนัก และยอมรับของบุคลำกรต่อแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ 

3. บุคลำกรมีทัศนคติเชิงบวก ในกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 

4. มีผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เป็นระบบ 

5. มีเสถียรภำพด้ำนงบประมำณในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

6. มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์อยู่ที่ท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ 

7. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดของสมรรถนะที่คาดหวังของต าแหน่งในสายงานวิชาการสถิติ 
ชื่อสมรรถนะที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ควำมรูเกี่ยวกับกฎหมำย 
และระเบียบต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงำนสถิติ/ 
งำนวิชำกำรสถิติ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกฎหมำย ระเบียบ และประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับงำน
สถิติ เช่น พ.ร.บ. สถิติ, พ.ร.บ.ข้อมูล ข่ำวสำรทำงรำชกำร, พ.ร.บ.กำรกระท ำ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระเบียบต่ำง ๆที่เก่ียวข้องกับงำนสถิติ/  
งำนวิชำกำรสถิติ 

2 ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี
ทำงสถิตเิบื้องต้น  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยและจัดท ำงำนวิชำกำรสถิติตำมระเบียบวิธีทำงสถิติ 
ได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล,กำรแปลผล และกำรน ำเสนอ 

3 ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยระเบียบวิธีวิจัย และจัดท ำงำนวิชำกำรสถิติโดยใช้
เครื่องมือตำมระเบียบวิธีวิจัยที่เหมำะสมกับหัวข้อกำรวิจัย  

4 ควำมรู้และทักษะกำรใช้
โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ 

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ เช่น 
SPSS Statistics, Stata  

5 ควำมรู้และทักษะกำรใช้
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ทำงสถิติ  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกำรใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ทำงสถิต ิและด ำเนินกำรใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ทำงสถิต รวมถึง กำรวิเครำะห์ภูมิสำรสนเทศ และกำรน ำเสนอข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศสถิตไิด้ เช่น QGIS, MapWindow GIS ฯลฯ  

6 ทักษะกำรแสวงหำข้อมูล
และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

ควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล กำรติดตำม และตรวจสอบข้อมูล  กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในเชิงกลยุทธ์ ประเภทของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
องค์กำรและหน้ำที่ต่ำงๆในองค์กำร 

7 ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
กำรสุ่มตัวอย่ำง 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยวิธีกำรเลือกตัวอย่ำง กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่ใช้
ควำมน่ำจะเป็น กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยแบบเป็นระบบ แบบแบ่งประชำกร
เป็นชั้นภูมิ แบบกลุ่มและแบบหลำยขั้น กำรสุ่มแบบสองตอน และ 
ควำมคลำดเคลื่อนและควำมเอนเอียงในกำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำง 

8 ควำมรู้เกี่ยวกับกำร 
ออกแบบสอบถำม 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยขั้นตอน/วิธีกำรออกแบบสอบถำม และออกแบบ
สอบถำมที่สอดคล้องกับหัวข้อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

9 ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประมวลผลข้อมูลทำงสถิติ 

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคในกำรประมวลผลข้อมูลทำงสถิติ 

10 ควำมรู้ในกำรตรวจสอบ
คุณภำพของข้อมูล 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยขั้นตอน/วิธีกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลทำงสถิติ 

11 เทคนิคกำรท ำเหมือง
ข้อมูลสถิติ  

ควำมรู้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและคลังข้อมูล กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและกำร
แปลงข้อมูล กำรจ ำแนก กำรจัดกลุ่ม สัมพันธภำพ กำรล ำดับก่อนหลัง ควำม
ผิดปกติ กำรเปรียบเทียบตัวแบบ กำรตีควำมผลลัพธ์ในรูปของธุรกิจ  

12 เทคนิค/หลักกำรวิเครำะห์
และข้อมูลสถิติ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  
กำรทดสอบสมมุติฐำนด้วยตัวอย่ำงเดียวและสองตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์
สหสัมพันธ์ กำรถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว และกำรถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
กำรทดสอบสมมุติฐำนด้วยไคก ำลังสอง กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำเบื้องต้น และ
กำรทดสอบแบบไม่ใช้พำรำมิเตอร์  
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13 ควำมรู้ และทักษะกำร

พยำกรณ์ทำงสถิติ  
หลักกำรในกำรพยำกรณ์ลักษณะของข้อมูล กำรตระเตรียมข้อมูล วิธีกำร
พยำกรณ์แบบคลำสิค กำรวิเครำะห์กำรถดถอย เทคนิคกำรปรับให้เรียบ  
กำรพยำกรณ์แบบปรับตัว อนุกรมเวลำของบอกซ์และเจนกินส์ 
และกำรวิเครำะห์ควำมคลำดเคลื่อน และวิธีกำรประยุกต์เทคนิคกำรพยำกรณ์
กับข้อมูลจริง 

14 หลักกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวน  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว สอง
ทำงและหลำยทำง เพ่ือปรับปรุงกำรวำงแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น  

15 กำรควบคุมคุณภำพเชิง
สถิติ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยและกำรด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ ในทุก
ขั้นตอนกำรเนินกำรทำงสถิติ  

16 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
มำตรฐำนสถิติ  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกำรสร้ำง พัฒนำ จัดเตรียมระบบมำตรฐำนสถิติ 
และจ ำแนก ให้ค ำจ ำกัดควำมมำตรฐำนสถิติ จัดจ ำแนกข้อมูลสถิติ, ค ำจ ำกัด
ควำม และ กำรน ำเสนอสถิติได้   

17 ทักษะกระบวนงำนสถิติ
ตำมมำตรฐำนสำกล 
(GSBPM) 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยกระบวนงำนสถิติตำมมำตรฐำนสำกล (GSBPM) 
และข้ันตอนมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติสำกล ตำมแบบจ ำลอง
กระบวนงำนทำงสถิติ ได้ครบทุกกระบวนกำร และระบุ ตรวจสอบ จ ำแนก 
และคัดกรอง ได้ว่ำกำรเก็บข้อมูลทำงสถิติและสำรสนเทศในโครงกำรหนึ่งๆ 
เป็นไปตำมแบบจ ำลองกระบวนงำนทำงสถิติหรือไม่ 

18 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเทคนิค
สังคม  

 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย วิเครำะห์กำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น databases, social networking, data mining, and 
text mining) และกำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ทำงเศรษฐกิจ จริยศำสตร์ 
นโยบำย และกำรเมือง ด้วยเครื่องมือวิจัยต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำบทวิเครำะห์จำก
ข้อมูลสถิติได้ 

19 หลักสำรสนเทศชุมชน  ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หลักกำรและกลไกลกำรบริโภคข้อมูลสำรสนเทศ
ในระดับชุมชน จิตวิทยำ และเทคนิคที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเครื่องมือกำรน ำส่ง 
และกระจำยข้อมูลสำรสนเทศในระดับชุมชน  

20 กำรจัดเก็บและกู้ข้อมูล
สำรสนเทศ  

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย และกำรใช้ทักษะในกำรจัดเก็บและกู้ข้อมูล
สำรสนเทศ 

21 ควำมรู้ทำงประชำกรศำสตร ์ ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยหลักประชำกรศำสตร์ ทฤษฎีและแนวควำมคิด 
ที่ส ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของประชำกรโลกและภูมิภำคต่ำง ๆ 
กระบวนกำรทำงประชำกรที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรกับกำรพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัญหำและประเด็นที่น่ำสนใจ
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงประชำกรและนโยบำยทำงประชำกร 
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22 ประเด็นทำงประชำกร 

ศำสตร์ 
ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยประเด็นปัญหำทำงประชำกรศำสตร์ กำรทบทวน
แนวโน้มประชำกร อดีต ปัจจุบันและอนำคต ผลกระทบที่มีต่อชีวิต 
ควำมเป็นอยู่และกระบวนกำรทำงสังคม ปัญหำประชำกรในประเทศไทย 
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลกที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขนำด โครงสร้ำง
และกำรกระจำยตัว กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรสมรสและกำรหย่ำร้ำง และอ่ืน ๆ 

23 ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์  

 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยทฤษฎีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์   
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทำน กำรก ำหนดรำคำดุลยภำพ  พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีกำรผลิต ตลำดในระบบเศรษฐกิจ รำยได้ประชำชำติ เงินเฟ้อ    
เงินฝืด  เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลกำรค้ำและดุลกำรช ำระเงิน  กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ  โครงสร้ำงและปัญหำเศรษฐกิจของประเทศ และหลักเศรษฐศำสตร์
มหภำค  

24 ควำมรู้ทำงหลักเศรษฐมิติ  
 

ควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ทำงสถิติและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มำใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงเศรษฐกิจโดยเน้นเทคนิคกำรประมำณค่ำและกำรประยุกต์
ทำงเศรษฐศำสตร์ในแบบจ ำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และหลำยตัว 
กำรใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภำพ ศึกษำปัญหำที่เกิดข้ึนใน
แบบจ ำลองถดถอยเบื้องต้น และศึกษำวิธีกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำร
วิเครำะห์แบบจ ำลองเศรษฐมิติ 
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รายละเอียดของสมรรถนะท่ีคาดหวังของต าแหน่งในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ชื่อสมรรถนะที่คาดหวัง ค านิยาม 
1 ควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำน

กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยภำพรวมและแขนงวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร 
พ้ืนฐำนเนื้อหำในแตละแขนงวิชำ พ้ืนฐำนกำรโปรแกรมเชิงโปรซิเจอร
แนวควำมคิดเบื้องตนของกำรแกไขปญหำ กำรออกแบบ และกำรโปรแกรม
เชิงวัตถุ เนื้อหำครอบคลุมไวยำกรณและควำมหมำยของภำษำ ชนิดของ 
ขอมูล โครงสรำงกำรควบคุม กลไกกำรท ำงำนของโปรแกรม โปรแกรมยอย
และกำรสงคำพำรำมิ เตอรกำรทดสอบ และตรวจหำขอผิดพลำด  
โดยเนนหลักกำรพัฒนำเชิงวิศวกรรมซอฟตแวร์ 

2 ควำมรู้และทักษะ 
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยหลักพ้ืนฐำนกำรโปรแกรมเชิงโปรซิเจอร 
แนวควำมคิดเบื้องตนของกำรแกไขปญหำ กำรออกแบบ และกำรโปรแกรม
เชิงวัตถุ เนื้อหำครอบคลุมไวยำกรณ และควำมหมำยของภำษำ ชนิดของ 
ขอมูล โครงสรำงกำรควบคุม กลไกกำรท ำงำนของโปรแกรม กำรทดสอบ 
และตรวจหำขอผิดพลำด 

3 ภำษำโปรแกรมและกรอบ
ควำมคิด 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยหลักกำรของภำษำโปรแกรม ไวยกรณและ
วำกยะสัมพันธ ศึกษำกรอบแนวคิดของภำษำโปรแกรมประเภทตำงๆ 

4 ควำมรู้และทักษะ 
กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักพ้ืนฐำนกำรพัฒนำโปรแกรมและ
ขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้ำง ผังงำน กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภำษำ
เชิงโครงสร้ำงหรือภำษำเชิงวัตถุ (เช่น ภำษำ C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ Data 
Type, Operators, Input /  Output, Condition, Loops, Arrays, 
String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling) กำร
สืบค้นข้อมูล สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำงำนอำชีพด้วยคอมพิวเตอร์ 

5 ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสรำง
และสถำปตยกรรม
คอมพิวเตอร 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยองคประกอบโครงสรำงของระบบคอมพิวเตอร 
ภำษำแอสเซมบลี กำรออกแบบชุดค ำสั่ง เทคนิคกำรหำต ำแหนงขอมูล 
ระบบบัส โครงสรำงหนวยควำมจ ำ กำรจัดล ำดับชั้นของหนวยควำมจ ำ 
หนวยน ำขอมูลเขำออก กำรเชื่อมตอแบบล ำดับ และแบบขนำน 

6 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
ฐำนขอมูล 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยแนวคิดพ้ืนฐำนและสถำปตยกรรมของระบบ
ฐำนขอมูล กำรจ ำลองขอมูลเชิงแนวคิด กำรออกแบบฐำนขอมูลและกำรท ำ
ใหเกิดผล ภำษำสอบถำม เมตำเดตำ กำรจัดระเบียบแฟมและหนวยเก็บข
อมูลเชิงกำยภำพ แนะน ำกำรจัดกำรรำยกำรเปลี่ยนแปลง 

7 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยมำตรฐำนเครือขำย ไคลเอนทและกำรใหบริกำร 
โปรโตคอลอินเตอรเน็ต กำรจัดกำรเครือขำย กำรบีบอัดและคลำยตัว ระบบ
กระจำยเทคโนโลยีมัลติมีเดียระบบไรสำยและระบบเคลื่อนที่ควำมปลอดภัย
ในระบบเครือขำยเทคโนโลยีของเครือขำยคอมพิวเตอรและกำรสื่อสำร
ทำงไกลกำรบริหำรเครือขำยระบบกระจำย กำรแพรและกำรสงขอควำม
เชิงกลุม มิดเดิลแวรระบบควำมปลอดภัยเครือขำย มัลติมีเดียไรสำยและ
เคลื่อนที่ คุณภำพกำรใหบริกำร กำรโปรแกรมเครือขำย 
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8 ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร 

ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรทำงควำมปลอดภัยของสำรสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอรฐำนขอมูลเครือขำยและกำรสื่อสำรกำรเขำรหัสแบบสมมำตร
และอสมมำตรลำยมือชื่อดิจิตอลใบรับรองดิจิตอลโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ 
รำย นโยบำยและแบบจ ำลองควำมปลอดภัยกำรรับรองควำมปลอดภัยกำรวิ
เครำะหควำมเสี่ยงกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 

9 ควำมรู้เกีย่วกับวิศวกรรม
ซอฟตแวร์เบื้องตน 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยคุณลักษณะซอฟตแวร หลักกำรของวิศวกรรม
ซอฟตแวร ระเบียบวิธีในกำรพัฒนำซอฟตแวร กระบวนกำรพัฒนำ 
ซอฟตแวรที่ส ำคัญ กำรวำงแผนและจัดกำรโครงกำร กำรประเมินเวลำและ 
คำใชจำย วิเครำะหและกำรระบ   ุขอก ำหนด เทคนิคกำรวิเครำะหและ
ออกแบบซอฟตแวร สถำปตยกรรมซอฟตแวร เทคนิคกำรพัฒนำโปรแกรม 
กำรใชแพทเทิน กำรพัฒนำโปรแกรมเชิงคอมโพเนนท กำรตรวจสอบและ
กำรทวนสอบซอฟตแวร วิวัฒนำกำรของซอฟตแวร สภำพแวดลอมกำรผลิต
ซอฟตแวรและเครื่องมือชวยจัดกำรโครงกำร 

10 ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ
เว็บแอพพลิเคชันและ
โปรแกรมองคกรขนำด
ใหญ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยระบบและโปรโตคอลกำรใหบริกำรทำงอินเตอร
เน็ต ไดแก ระบบบริกำรเว็บ กำรสรำงและติดตั้งโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 
เทคนิคกำรสรำงเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือน ำไปใชอีก อินเตอรเฟสส ำหรับติดตอ 
ระบบใหบริกำรฐำนขอมูล ระบบใหบริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ระบบให
บริกำรชื่อและไดเรกทอรี ระบบใหบริกำรขอควำม กำรโปรแกรมเครือขำย 
มิดเดิลแวร โครงสรำงระบบโปรแกรมส ำหรับองคกรขนำดใหญ ระบบให
บริกำรแอพพลิเคชัน และโปรแกรมโมเดลส ำหรับสรำงเว็บแอพพลิเคชัน 
องคกร 

11 ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร
เขียนโปรแกรมบนระบบ
หลำยหนวยประมวลผล 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยทฤษฎีและฝกทักษะเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม
แบบขนำน แบบพรอมกัน และแบบกระจำย กำรจัดจ ำแนกสถำปตยกรรม
ของระบบหลำยหนวยประมวลผล กำรประมวลผลแบบขนำนและแบบ
กระจำย โมเดลของกำรประมวลผลและโมเดลของหนวยควำมจ ำ เทคนิค
กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือแบงสวนและแจกงำน กำรสื่อสำรระหวำงงำน  
กำรประสำนจังหวะและกำรไมเกิดรวม กำรแปลงงำนค ำนวณแบบล ำดับ 
เปนแบบขนำน และประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภำพ ไดแกกำรวิเครำะห อัตรำ
ควำมเร็วข้ึน ประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถในกำรปรับขนำด และเวลำสูญเปลำ 

12 ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับ
กำรโปรแกรมอุปกรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที่ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยแนวคิดกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับอุปกรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที่ ประเภทของอุปกำรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่  
 
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่กำรติดตั้งเครื่องมือส ำหรับกำรพัฒนำ กำรพัฒนำส่วนต่อประสำน
กับผู้ใช้ กำรสื่อสำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กำรเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
โทรศัพท์ กำรเขียนภำพกรำฟฟิก กำรจัดกำรเซ็นเซอร์ กำรลงโปรแกรมใน
อุปกรณ์สื่อสำรจริง 
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รายละเอียดของสมรรถนะที่คาดหวังของต าแหน่งในสายงานสนับสนุน 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
1 ควำมรู้ในด้ำนบัญชี ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน

ในด้ำนบัญชี รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงำน
บัญชี  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำนบัญชีให้มี
ประสิทธิภำพ  

2 ควำมรู้ในกำรเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนของกำร
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
กำรเป็นผู้ตรวจสอบ  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำน
กำรตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3 ควำมรู้ในด้ำนงบประมำณ ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนงบประมำณ รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับงำนงบประมำณ  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำน
งบประมำณให้มีประสิทธิภำพ  

4 ควำมรู้ในด้ำนกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนกำรเงิน รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงำน
กำรเงิน  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำนกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพ  

5 ควำมรู้ในด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมใน
ประเด็นต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงำน HRD  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุง
ขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำนHRDให้มีประสิทธิภำพ  

6 ควำมรู้ในงำนด้ำนระบบ
สำรสนเทศที่เก่ียวกับงำน
บุคคล 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนใน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวกับงำนบุคคล (HRIS) รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำม
ในประเด็นต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงำน HRIS   ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุง
ขัน้ตอนกำรท ำงำนด้ำน HRIS 

7 ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมใน
ประเด็นต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงำน HRM  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุง
ขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำน HRM ให้มีประสิทธิภำพ  

8 ควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงำน IT   ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน
ด้ำน IT ให้มีประสิทธิภำพ  
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
9 ควำมรู้ในด้ำนกำร

ตรวจสอบภำยใน 
ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำน
กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ  

10 ควำมรู้ในด้ำนกฎหมำย ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงระเบียบข้อบังคับ และมำตรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย  รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในประเด็น
ต่ำง ๆ  โดยอ้ำงอิงถึงกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้  

11 ควำมรู้ในด้ำนจัดซื้อ ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนงำนจัดซื้อ รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนจัดซื้อ ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำนจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภำพ  

12 ควำมรู้ในด้ำนวิจัย ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนกำรวิจัย รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
งำนวิจัย ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจัยให้มี
ประสิทธิภำพ  

13 ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลักกำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำรตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรควำมเสี่ยง  ตลอดจนกำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอน
กำรท ำงำนดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพ 

14 ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทำงรำชกำร 

ควำมเข้ำใจในระเบียบ ค ำสั่ง ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถตอบ
ข้อซักถำมและให้ค ำแนะน ำกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ ค ำสั่ง และ/หรือสัญญำที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

15 ควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพ 
(ISO) 

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและควบคุมดูแลเอกสำรระบบคุณภำพของทั้ง
องค์กำร รวมทั้งให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้สอดคล้อง
กับข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ ตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรในด้ำนระบบคุณภำพ   

16 กำรให้ค ำปรึกษำ ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวัง และปัญหำที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน 
รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้อื่นถึงแนวทำงหรือทำงเลือกในกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น 

17 กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับบุคคลต่ำง ๆ ในทุกระดับต ำแหน่งงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กำร รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรขอควำมคิดเห็น 
ควำมช่วยเหลือ และควำมร่วมมือต่ำง ๆ จำกสมำชิกท่ีเป็นเครือข่ำยเพ่ือ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น 

18 กำรวำงแผนงำนและกำร
จัดกำร 

ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนที่เร่งด่วน และกำรก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับงำนที่เป็นปกติประจ ำวันและงำนที่เร่งด่วนได้ 
รวมทั้งกำรก ำหนดผลที่คำดหวังของงำนที่ปฏิบัติ และกำรหำวิธีประเมินผลกำร
ท ำงำนของตนเองและของทีมงำน 
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19 กำรแก้ไขปัญหำตัดสินใจ กำรสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ คำดคะเนและวิเครำะห์ปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 

ตลอดจนกำรมองกำรณ์ไกลก่อนกำรตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้กำรตัดสินใจและกำร
แก้ไขปัญหำได้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน เป็นไปอย่ำงเป็น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 

20 ควำมเป็นผู้น ำ 
 

ควำมรับผิดชอบผลงำนที่เกิดขึ้นของทีมงำน และน ำเสนอควำมคิดเห็นของตนแก่
สมำชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงำนแสดงออกถึงควำมเป็นผู้น ำและพร้อมที่จะ
น ำเสนอควำมคิดเห็นของตนแก่สมำชิกในทีม   

21 กำรบริหำรต้นทุน กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของต้นทุนที่ถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนหรือ
โครงกำร รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนให้เป็นไปตำมแผน
งบประมำณและแผนงำนที่ก ำหนด ตลอดจนกำรก ำหนดและติดตำมผลที่ได้
จำกกำรลงทุนในแต่ละงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

22 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมเข้ำใจควำมหมำย ประเภท วงจรกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเสนอแนะ
แนวทำงป้องกัน รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรวำงแผน และกำรตรวจสอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงำนและองค์กำร 

23 กำรบริหำรโครงกำร 
 

ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดทิศทำงของโครงกำร แผนงำนโครงสร้ำงของ
โครงกำร และควำมสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินโครงกำรให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำร และ
ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้อ่ืนได้ 

24  ทักษะกำรสอนงำนและ 
พัฒนำงำน 
 (Coaching  
Development Skills) 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ และเป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่ต้องกำรจำกกำรสอนงำน 
รวมทั้งสอนงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอนงำนที่ก ำหนดขึ้นโดยพิจำรณำ
จำกควำมแตกต่ำงของผู้ถูกสอนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคกำรสอนงำนใหม่ๆ ให้เหมำะสมและบรรลุผลส ำเร็จของงำนรวมทั้ง
พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

25 ทักษะในกำรน ำเสนองำน ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอข้อมูลหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับท่ีแตกต่ำงกัน รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรน ำเสนองำนได้อย่ำงเหมำะสม 

26 กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่และกำรคำดกำรณ์ถึงทรัพยำกรที่จ ำเป็นจะต้อง
น ำมำใช้ในกิจกรรม หรือโครงกำรที่ก ำหนดขึ้น โดยกำรวำงแผนเพื่อจัดสรรและ
ใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

27 ทักษะในกำรค ำนวณ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในวิธีกำรและข้ันตอนกำรค ำนวณข้อมูล รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรค ำนวณและวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   
ตลอดจนกำรน ำข้อมูลที่ค ำนวณได้มำใช้ในกำรวำงแผน กำรวิเครำะห์และหำ
แนวทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำต่อไปได้ 

28 ทักษะกำรประนีประนอม ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน ำเสนอให้กับคู่กรณี
ทัง้ภำยในและ/หรือภำยนอกองค์กำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรเจรจำต่อรอง
และประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่ำย 
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29 ควำมสำมำรถในกำรใช้

คอมพิวเตอร์ 
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ และกำรสร้ำง
รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ได้ รวมถึงกำรดึง
ฐำนข้อมูลจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำนอื่น ๆ 
ต่อไปได้ 

30 กำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล 

ควำมสำมำรถในกำรออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงำนใหม่ ๆ โดยกำรดึง
ฐำนข้อมูลที่มีอยู่มำใช้เพ่ือจัดท ำเอกสำรหรือรำยงำนในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไป
ตำมควำมต้องกำรของผู้อื่นได้  

31 กำรบริหำรจัดกำรรำยงำน
และเอกสำร 

ควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมและจัดท ำเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำร
น ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรจัดท ำและจัดระบบกำรเก็บรักษำ
เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ ได้ 

32 ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 

ควำมเข้ำใจศัพท์ภำษำอังกฤษ และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ฟัง 
พูด อ่ำน และเขียน) เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรและกำรโต้ตอบทั้งท่ีเป็นลำยลักษณ์
อักษรและไม่เป็นลำยลักษณ์อักษรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

33 กำรใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ กำรจัดหำและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่ำง ๆ ได้ 
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใช้  กำรบ ำรุงรักษำ และกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะ
เกิดข้ึนได้จำกกำรใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่ำง ๆ   

35 ทักษะในด้ำนกำรเงิน กำรคำดกำรณ์และบริหำรกำรเงินของหน่วยงำนหรือทีมงำน รวมถึงกำร
ควบคุมดูแลกำรใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตำมงบประมำณที่จัดสรรไว้ 

34 กำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูล 

 กำรออกแบบและกำรพัฒนำวิธีกำรหรือเทคนิคในกำรรวบรวมหรือค้นหำ
ข้อมูล รวมทั้งกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรค้นหำ
และจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนกำรวิเครำะห์หำข้อสรุปจำกข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่ำงเป็นระบบ 

35 กำรสัมภำษณ์เพ่ือกำร
คัดเลือก 

 กำรก ำหนดควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นในกำรคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งงำนนั้น รวมทั้งกำรบริหำรและควบคุม
งบประมำณท่ีใช้ในกำรคัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง 

36 ทักษะในกำรใช้ภำษำ ควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้ค ำพูดและส ำนวนภำษำในกำรน ำเสนองำนให้
เหมำะสมกับเนื้อหำในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสำยงำนของตนและสำยอ่ืน ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 

37 ทักษะกำรเจรจำต่อรอง ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นต้องเจรจำต่อรอง  และควำมสำมำรถในกำร
หำข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ ประกอบกำรเจรจำต่อรอง กับคู่กรณี รวมทั้ง
กำรก ำหนดและเลือกแนวทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดโดยได้รับกำรยอมรับและ
กำรตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ำย 

38 กำรบริหำรงำนส ำนักงำน/
ธุรกำร 

ควำมสำมำรถในกำรจัดหำ จัดเตรียม เก็บและบ ำรุงรักษำข้อมูล เอกสำร และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนควำมต้องกำรขององค์กรและ
หน่วยงำนได้ 
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39 กำรบริหำรโครงกำร  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) และทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ใน

โครงกำร  รวมทั้งกำรน ำแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ 
(Implementation Plan)  ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

40 กำรวิจัยและพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกรอบหรือแนวทำงในกำรวิจัยและพัฒนำ และกำร
น ำผลจำกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มำวิเครำะห์ เสนอแนะ และคำดกำรณ์ผลลัพธ์
ที่อำจจะเกิดขึ้น 

41 กำรเขียนรำยงำน ควำมสำมำรถในกำรออกแบบรูปแบบของรำยงำน และกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือพิเศษในกำรสร้ำงรำยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

42 กำรเขียนหนังสือรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรเขียนหนังสือรำชกำรได้ถูกต้องตำมหลักกำร ใช้ค ำที่
ถูกต้องและเข้ำใจง่ำยในกำรอธิบำยควำม พร้อมทั้งสำมำรถปรับแต่งข้อควำมให้
ถูกต้องตำมบริบทของข้อควำมและสถำนะของผู้อ่ำน 

43 กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐำนในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติ รวมทั้งสำมำรถน ำสถิติที่เหมำะสมมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ได้ ตลอดจนสำมำรถแปลและสรุปผลข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ด้วยหลักกำรทำง
สถิติ 

44 ทักษะด้ำนชุมชนสัมพันธ์ 
 

กำรวำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร เพ่ือก่อให้เกิดสังคมภำยใน
โครงกำรที่มีควำมอบอุ่น เข็มแข็ง และมีควำมสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กำรกับสมำชิกโครงกำรเป็นอย่ำงดี 

45 ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำน Hardware 

กำรก ำหนดและกำรพัฒนำระบบงำน เป้ำหมำย และกลยุทธ์กำรน ำ Hardware 
มำใช้ในองค์กำร รวมทั้งสอนแนะ และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่ผู้อื่น ถึงวิธีกำร
ดูแลรักษำระบบ Hardware ให้ปลอดภัยและสำมำรถน ำมำใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

46 ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำน Software 

ควำมเข้ำใจในหลักกำร และวิธีกำรจัดกำรด้ำน Software รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรติดตั้ง ใช้ค ำสั่ง แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ Software ตลอดจนกำร
ใช้ Software ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และองค์กำร 

47 ทักษะกำรบริหำรงำน
จัดซื้อ 

กำรอธิบำยได้ถึงแนวคิด หลักกำร และข้ันตอนกำรท ำงำนในด้ำนงำนจัดซื้อ 
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรจัดซื้อให้มีควำมถูกต้องทั้งในด้ำนปริมำณ 
คุณภำพ รำคำ ระยะเวลำ และแหล่งผู้ขำย ตลอดจนกำรปรับปรุงขั้นตอนงำน
จัดซื้อให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

48 ทักษะกำรติดต่อ
ประสำนงำน 

กำรติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่ำวสำร หรืองำนกับผู้อ่ืนทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนได้ถูกต้องครบถ้วนทันตำมเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีกำรติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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49 ทักษะด้ำนเลขำนุกำร ควำมสำมำรถในกำรจัดพิมพ์เอกสำร จดหมำยโต้ตอบ  อ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ผู้บริหำรขององค์กำรและผู้มำติดต่องำน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและรำบรื่น  

50 ควำมละเอียดรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน และกำรวิเครำะห์ถึงปัญหำหรืออุปสรรคที่
อำจจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้ำเสมอ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบข้อมูล
และรำยละเอียดต่ำง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

51 มนุษยสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่ำง ๆ 
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร เพ่ือเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกันและ
เพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงำนและองค์กำร 

52 กำรควบคุมอำรมณ์และ
บุคลิกภำพ 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำร จัดกำร และควบคุมอำรมณ์และบุคลิกภำพที่
แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนได้ในสถำนกำรณ์หรือ
เหตุกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป 

53 ควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 

กำรน ำเสนอควำมคิดริเริ่มเพ่ือสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ  ซึ่งน ำไปสู่กำรออกแบบ
ผลงำนที่มีควำมแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและกำร
ขำย รวมถึงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ให้กับองค์กำร 

54 ควำมคิดเชิงกลยุทธ์ ควำมเข้ำใจในทิศทำง เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของหน่วยงำนและองค์กำร พร้อม
ทั้งควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และด ำเนินงำนให้สอดคล้อง
และรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงำนและองค์กำร 

55 ควำมคิดเชิงวิเครำะห์  
 

ควำมเข้ำใจในกำรก ำหนด วิธีกำรรวบรวมประเด็น เหตุกำรณ์ หรือปัญหำที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีหลักกำรในกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สำเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่ำงเป็นระบบ 

56 กำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรตื่นตัวต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้แก่ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

57 จิตส ำนึกด้ำนบริกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอก โดยตอบสนองควำมต้องกำร
และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรที่ดี 

58 ควำมน่ำเชื่อถือได้ ควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลส ำเร็จ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ สืบค้น และค้นหำข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กำร 

59 จิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพและควำม
ปลอดภัย 

กำรตระหนักในควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและวิธีกำรที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงจิตส ำนึกในคุณภำพและสิ่งแวดล้อม จัดกำร
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงยั่งยืน และควำมหมำยที่แท้จริงของคุณภำพและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 
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60 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน แนวคิด วิธีปฏิบัติ จุดมุ่งหมำยร่วม และวัฒนธรรมอำเซียน ควำมเป็นมำและ

เป้ำหมำยของอำเซียน กฎบัตรอำเซียน ควำมเกี่ยวโยงทำงภำรกิจของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และบทบำทของตนเองในกำรขับเคลื่อนประเทศในกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 
 

 


