แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
“ใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง
และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ไปพร้อมกับมีความโปร่งใสและมีสุขในการปฏิบัติงาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. กาหนดและทบทวนทิศทางเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ครบวงจร
สอดรับกับคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ การปฏิบัติงานเชิงรุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ไปที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๒. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของ วช. ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ วช. ได้อย่างเกิดประสิทธิผล
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานที่นาไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลทั้งในกระบวนการที่รับผิดชอบและบทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ วช.
๔. เสริมพลังบุคลากรให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงจากการทุจริต คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานของบุคลากร วช. ให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กาหนดและทบทวนทิศทางเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ครบวงจร สอดรับกับคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่
การปฏิบัติงานเชิงรุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ไปที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์

๑.๑ บุคลากรสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิผลของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
๑.๒ บุคลากรสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ในแต่ละตาแหน่งตามแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Road Map)
กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของ วช.
๒. กาหนดและทบทวนโมเดลสมรรถนะ (Competencies Model) ทั้ง
สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงาน (Specific Functional Competencies)
และสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Competencies) ของบุคลากร
ของ วช. ที่เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทของบทบาทหน้าที่
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างขององค์กรใหม่ รวมถึงบริบทด้านการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในแต่ละตาแหน่งงานที่จะเป็นทิศทางในการพัฒนา
บุคลากร และบ่งบอกคุณลักษณะของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงขององค์กร
๓. กาหนดและทบทวนโมเดลสมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงาน (Specific
Functional Competencies) ของทุก ๆ ตาแหน่งงานของ วช. โดย
กาหนดระดับของสมรรถนะที่ได้ในสอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากรตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
๔. จัดทาแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร วช. เพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
(๑.๑) ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุง ร้อยละ
(๑) แผนการปรับปรุงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์กร และเสนอ อกพ.
องค์กรที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
๑๐๐
กระทรวงฯ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ของ วช.
(๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (๒.๑) ระดับความสาเร็จในการจัดทา ๑
“การจัดทาสมรรถนะ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job
ฉบับ
(Competencies Model) ในสาย Description) สายงานนักวิเคราะห์
งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” นโยบายและแผน
(เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
(๒.๒) ระดับความสาเร็จในการจัดทา ๑
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job
ฉบับ
Description) สายงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

กลยุทธ์
๕. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะในระยะยาว (Training Road Map)
สาหรับบุคลากร วช. ในทุกตาแหน่งงาน เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในแต่ละ
ตาแหน่งงานของ วช. และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาสมรรถนะ
Competencies Model) ” ทุก
สายงาน
(เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

๖. จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สารวจความ
ต้องการพัฒนา กาหนดรูปแบบการพัฒนาและกิจกรรมในการพัฒนา
สมรรถนะที่บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมรรถนะในระยะยาว (Training
Road Map) ในแต่ละตาแหน่งงานของ วช.
๗. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่
เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ทิศทางการพัฒนาและระบบการประเมินผลรายบุคคลของ
วช.

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
(๓.๑) ระดับความสาเร็จในการจัดทา ๑
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job
ฉบับ
Description) ทุกสายงาน
(๓.๒) ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ทุกสายงาน

๑
ฉบับ

(๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ในสายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”
(เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

(๔.๑) ร้อยละของบุคลากรในสายงาน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถ
๖๐
๘๐
๙๐ ๑๐๐
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
ทิศทางการพัฒนาและระบบการ
ประเมินผลรายบุคคลของ วช.

(๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ทุกสายงาน
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
(๕.๑) ร้อยละของบุคลากรทุกสามารถ
๘๐
๙๐ ๑๐๐
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ๖๐
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
ทิศทางการพัฒนาและระบบการ
ประเมินผลรายบุคคลของ วช.

กลยุทธ์
๘. พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรให้
สามารถขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักการบริหารจัดการและองค์ความรู้ที่
จาเป็นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานองค์กรสมัยใหม่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(๖) โครงการ “พัฒนานักวิเคราะห์ (๖.๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
นโยบายและแผนมืออาชีพ”
การพัฒนาตามแผนเส้นทางการ
(เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) ฝึกอบรม (Training Roadmap)
ภายใต้การดาเนิน โครงการ “พัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมือ
อาชีพ”
(๗) โครงการ “พัฒนาบุคลากร
สานักงานการวิจัยแห่งชาติให้เป็น
มืออาชีพในสายงานที่ปฏิบัติ”

(๗.๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนเส้นทางการ
ฝึกอบรม (Training Roadmap)
ภายใต้การดาเนิน โครงการ “พัฒนา
บุคลากรสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ให้เป็นมืออาชีพในสายงานที่ปฏิบัติ”

(๘) โครงการพัฒนางาน พัฒนาคน (๘.๑) จานวนนวัตกรรมหรือองค์
หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม (หนึ่งองค์ ความรูข้ องบุคลากรในสายงาน
ความรู้)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๘.๒) จานวนนวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ของบุคลากรในสายงานอื่นๆ

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๖๐
๘๐
๙๐ ๑๐๐

-

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๘๐
๙๐ ๑๐๐

๑
ชิ้น/
งาน

๒
ชิ้น/
งาน

๓
ชิ้น/
งาน

๓
ชิ้น/
งาน

-

๑
ชิ้น/
งาน

๒
ชิ้น/
งาน

๓
ชิ้น/
งาน

กลยุทธ์
๙. ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบและอัตรากาลังที่เหมาะสมและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรที่สร้างพลังเสริมในการพัฒนา
๑๐. ทบทวนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรของ วช. ในทุก
ตาแหน่งงาน
๑๑. กาหนดและทบทวนโมเดลสมรรถนะ (Competencies Model)
รูปแบบการสรรหาและพัฒนา รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ในการเตรียมพร้อม
สมรรถนะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้บริหารองค์กร
(ตาแหน่งที่สาคัญ) ในอนาคต (Succession Plan)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๙) การทบทวนแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) และแผนสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan)
(เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๒. จัดทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทบทวนแผนอัตรากาลังทั้งใน (๑๐). การจัดทาแผนทดแทน
ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ
อัตรากาลังของตาแหน่งที่จะ
อัตรากาลังได้อย่างสมดุลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ วช. และ การ เกษียณอายุราชการ ระยะ ๔ ปี
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
(๙.๑) ระดับความสาเร็จในการจัดทา ๑
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
ฉบับ
อาชีพ (Career Path)
ในตาแหน่งเป้าหมาย รอง ผวช. /
ทปว. / ทปษ. / ผชช. / ผอ.กอง
หลัก ๗ กอง
(๙.๒) ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Plan)
(๑๐.๑) ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนทดแทนอัตรากาลังของ
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ
ระยะ ๔ ปี

๑
ฉบับ
๑
ฉบับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของ วช.
ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ วช. ได้อย่างเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์

๒.๑ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคลในระยะยาว
ของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๒.๒ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ สามารถนาแนวคิดและวิธีการเชิงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทางานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๓. กาหนดและทบทวนโมเดลสมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงาน
(Specific Functional Competencies) ของตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลของ วช. โดยกาหนดระดับของสมรรถนะที่ได้
ในสอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรตาม
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑๔. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะในระยะยาว (Training
Road Map) สาหรับบุคลากรของตาแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลของ วช. เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานของตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพใน
การปฏิบัติงาน

ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการ (๓)

๑๕. ส่งเสริมการนากลยุทธ์ตามหลักการของจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลของ วช. ที่มีวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย
ทันเวลา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถผลักดัน

(๑) จัดทาคู่มือแบบ SOP (Standard Operational
Procedure)
(๒) ประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ศึกษาดูงานองค์กรภายนอก

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากร
บุคคลของ สานักงานการวิจัย
แห่งชาติที่นาความรู้ด้านการ

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

กลยุทธ์
ให้บุคลากรตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของ วช. พัฒนา
ตนเองได้ ตามโมเดลสมรรถนะของตาแหน่ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(๓) จัดทาระบบพี่เลี้ยงทั้งบุคลากรและดิจิทัล
(๔) การนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล
(๕) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดการความรู้กับ
๑๖. พัฒนาและจัดการความรูบ้ คุ ลากรของตาแหน่งนัก
เครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรของ วช.
ทรัพยากรบุคคลของ วช. ให้สามารถปฏิบัติงานโดยนา
หลักการของการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาปรับประยุกต์กับการ (๖) จัดทาสื่อการพัฒนาความรู้แบบออนไลน์ (VDO
Multimedia FAQ (Frequently Asked Questions:
พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในกระบวนการด้าน
FAQ) หรือ E-Learning เป็นต้น
ทรัพยากรบุคคลที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น
- การจัดทาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์งาน
- การจัดทาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนางาน
เชิงสร้างสรรค์ (R&D, R๒R, Planning Research เป็นต้น)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการด้าน HR และองค์กร เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดทาสารสนเทศ การนาเสนองาน การจัดทา
ฐานข้อมูลในกระบวนการและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อน การลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความถูกต้อง
แม่นยา ลดต้นทุน ลดการสูญเสียจากการทางาน หรือ ปรับให้
เกิดสารสนเทศที่ทนั สมัยและทันเวลาตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น
- การพัฒนาสมรรถนะการสอนงาน/ การจัดการความรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทา Infographic การจัดทา
Multimedia การจัดทาคลังความรู้ คลังข้อสอบในการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการเนื้อหาและ
กระบวนการอบรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เป็นต้น
- หลักการและเครื่องมือสมัยใหม่ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการและองค์กร เช่น Lean Production, Service
Supply Chain เป็นต้น

ตัวชี้วัด
สร้างสรรค์นวัตกรรมมาปรับใช้
ในการพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านทรัพยากรบุคคลที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

กลยุทธ์
๑๗. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีน่ าไปสู่ความ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและความสามารถในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ วช. ที่บุคลากรสามารถเรียนรู้และ
ทดสอบสมรรถนะได้ด้วยตนเอง ที่ทันสมัย ทันเวลา ทั้งเนื้อหา
ความรู้และการเข้าถึงความรู้ทสี่ อดคล้องกับแผนพัฒนา
รายบุคคลทั้งระสั้นและระยะยาว เช่น
- จัดทาสื่อการพัฒนาความรู้แบบออนไลน์ (VDO
Multimedia FAQ (Frequently Asked Questions: FAQ)
หรือ E-Learning เป็นต้น
- จัดทาคลังความรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะของบุคลากร
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (Knowledge Warehouse
Database) ที่บุคลากรของ วช. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
รวมถึงสามารถทดสอบสมรรถนะของตนเองได้ผา่ นระบบ
ออนไลน์
- การประยุกต์ Digital Learning Platform เพื่อใช้เป็น
แกนกลางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานที่นาไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งในกระบวนการที่รับผิดชอบและบทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ วช.
เป้าประสงค์

๓.๑ บุคลากร สานักงานการวิจัยแห่งชาติมีระดับสมรรถนะเป็นไปตามแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลทั้งในระยะสั้น (IDP)
และระยะยาว (Training Road Map)
๓.๒ บุคลากร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ สามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการออกแบบและปรั บปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๘. ส่งเสริมการนากลยุทธ์ตามหลักการของจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ วช. ที่มีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย
ทันเวลา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้ ตามโมเดลสมรรถนะที่
ปรากฏในแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้น (IDP) และระยะยาว
(TRM) เช่น ส่งเสริมการพัฒนาด้วย

(๑) จัดทาคู่มือแบบ SOP (Standard
Operational Procedure)
(๒) ประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(๓) ศึกษาดูงานองค์กรภายนอก
(๔) จัดทาระบบพี่เลี้ยงทั้งบุคลากรและดิจิทัล
(๕) การนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล
(๖) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการฝึกอบรม รวมถึง
การจัดการความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ กับเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ วช.

๑๙. ทบทวนและพัฒนาระบบและวิธีการการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมายขององค์กรสู่บุคคล ที่มีประสิทธิผลต่อการผลักดัน
การปฏิบัติงานของบุคลากร วช. ในทุกตาแหน่งให้บรรลุ
เป้าหมายข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการที่รับผิดชอบและการ
บรรลุยุทธศาสตร์ของ วช.

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๗๐
๘๐
๙๐
สามารถนาความรู้ ทักษะและ ๖๐
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการออกแบบ
และปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

กลยุทธ์
๒๐. พัฒนาและจัดการความรู้บุคลากรของ วช. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานโดยนาหลักการของการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาปรับ
ประยุกต์กับการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น
- การจัดทาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์งาน
- การจัดทาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนางานเชิง
สร้างสรรค์ (R&D, R๒R, Planning Research เป็นต้น)
- หลักการและเครื่องมือสมัยใหม่ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการและองค์กร เช่น Lean Production, Service
Supply Chain เป็นต้น
๒๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
วช. ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนที่บุคลากร
รับผิดชอบ และองค์กร เช่น การจัดเก็บข้อมูล การจัดทา
สารสนเทศ การนาเสนองาน การจัดทาฐานข้อมูลในกระบวนการ
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน เป็นต้น รวมถึงการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่นาไปสู่การเพิ่มผลิต
ภาพของการดาเนินงาน (Productivity) เช่น การลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา เพิ่มความถูกต้องแม่นยา ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย
จากการทางาน หรือ ปรับให้เกิดสารสนเทศที่ทันสมัยและ
ทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมพลังบุคลากรให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงจากการทุจริต คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์

๔.๑ บุคลากร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์
๒๒. เสริมพลังให้บุคลากรของ วช. มีความตระหนักและ
หลีกเลี่ยงและเป็นแกนนาในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
๒๓. จัดทาระบบ Frequently Asked Questions (FAQ) เพื่อ
เป็นช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลการใช้สิทธิและบทบาทอย่าง
มีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการป้องกันที่การทุจริต คอรัปชั่น
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานขององค์กร ที่มุ่งเน้นจัดการ
ความรู้และกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บุคลากรสามารถเรียนรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(๑) จัดหลักสูตรอบรมให้บุคลากรเพื่อเสริมพลังให้
บุคลากรของ วช. มีความตระหนักและหลีกเลี่ยง
และเป็นแกนนาในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เช่น
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
บุคลากรของ วช. นาไปเป็นหลักการประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
- กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้
๒๔. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการสาคัญของ วช. ที่ คาดการณ์
- ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือ
นาไปสู่การทุจริต คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
- การจัดการความรู้เชิงกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการ
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ติดตามและป้องกันความเสี่ยงประเด็นที่มีโอกาสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
(๑.๑) จานวนร้อยละของ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความตระหนักและ
หลีกเลี่ยงและเป็นแกนนาใน
การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงานที่ วช. หรือ
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
(๑.๒) จานวนบุคลากรของ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ที่ถูกร้องเรียนด้วยคดีการทา
ทุจริต คอรัปชั่นและประพฤติ
มิชอบ ที่มีมูลความผิด

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๘๐
๘๐
๙๐
๙๐

๐
ราย

๐
ราย

๐
ราย

๐
ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานของบุคลากร วช. ให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์

๕.๑ บุคลากร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๕. จัดทานโยบาย/แผนการสร้างความผาสุกให้คนในองค์กรที่เป็น
รูปธรรมและมี โครงการ/แผนงาน/ กิจกรรม รองรับอย่างชัดเจน
๒๖. สารวจและจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็นให้เพียงพอต่อภาระงานในการปฏิบัติงาน
๒๗. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรที่นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการความสมดุล
ชองชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ทั้ง สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตและสุขภาพทางการเงิน

(๑) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ลดและป้องกัน
ความเสี่ยงการเกิดโรคภัยจากการปฏิบัติงาน
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร เช่น
Financial Literacy/ Economics Literacy เป็นต้น
(๓) การป้องกันและลดปัญหาจากความเครียดและ
สภาวะทางจิตที่ผิดปกติจากการปฏิบัติงาน

๒๘. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม หรือ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการสร้างจิตสานึกที่
นาไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ
๒๙. ทบทวนและจัดทานโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมาย (เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) ให้บุคลากรที่
มีความเหมาะสมและทั่วถึง ตอบสนองสภาพการครองชีพใน
ปัจจุบันของบุคลากร เพื่อเป็นแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านคุณภาพชีวิตทีด่ ีในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ
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