รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)
ลำดับที่
กิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการดำเนินการ
๑ อั ต รากำลั ง อั ต ราการรั บ เข้ า และ สถาบันฯ ได้ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
อัตราการลาออก
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 92 อัตรา
อัตราการรับเข้า 3 คน ดังนี้
๑. นายวรรธนัย ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และการตลาด
3. นางสาวรื่นวงศ์ ใจมั่นคง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารกลาง
อัตราการลาออก ในแต่ละสำนัก รวม 3 คน ดังนี้
๑. นางสาวชิดชญา วงค์ไชยคำ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ
2. นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและ
บริการ สำนักบริหารกลาง
3. นางสาวเบญญา ศาสตร์นอก ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
๒ การปรับ ปรุงโครงสร้างองค์กรและ
-ไม่ม-ี
การจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และ
ขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน เพื่อให้
การดำเนิ น งานของสถาบั น เป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓ การจั ด ทำการประเมิ น ผล การ สถาบันฯได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รอบ ๔ ปี จำนวน 2 ราย ดังนี้
-นายขนบพันธุ์ พินธุวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนัก
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
-นางสาวศิริพร วงค์สามารถ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักขับเคลื่อน
ภารกิจพิเศษ
ซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและทำการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)
ลำดับที่
กิจกรรม/โครงการ
๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
TPQI KM

รายงานผลการดำเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง ดังนี้
เดือนเมษายน 25๖4 จำนวน 3 ครั้ง โดยมีหัวข้อ ได้แก่
1. “คุยกันฉันท์พี่น้อง ช่วง Work from home” โดยดร.นพดล ปิยะตระภูมิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน
2. “การจั ด แบ่ ง หมวดหมู ่ แ ละการกำหนดรหั ส ตามการจั ด ประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทย (TSIC และ
TSCO)” โดยนางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ และนางสาวเบญญา ศาสตร์นอก ตำแหน่ง
นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ
3. “WFH แบบเดิมยังไง ให้ไม่เหมือนเดิม???” โดยนางสาวดาราณี พฤกษ
ยาชีวะ นักจิตวิทยาการปรึกษา (วิทยากรภายนอก)
เดือนพฤษภาคม 25๖4 จำนวน ๘ ครั้ง โดยมีหัวข้อ ได้แก่
1. “คุยกันฉันท์พี่น้อง ช่วง Work from home” โดยดร.นพดล ปิยะตระภูมิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน
2. “ทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” โดยนายนิธิวัชร์
ศิริปริยพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุ ณวุ ฒิ
วิชาชีพ
3. “รวมพลังประกาศเจตนารมณ์และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล” (ITA 2564) โดยดร.นพดล ปิยะ
ตระภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน
4 . “ TPQI T.T Basic Challenge 2 0 2 1 ” โ ด ย น า ย อ ภ ิ ชั ย
บำรุงพนิชถาวร (โค้ชเจย์) (วิทยากรภายนอก)
5. สคช. CSR - DIY ประดิษฐ์ Flash card สื่อเรียนรู้เพื่อน้องที่ห่างไกล”
โดยนางสาวเพ็ญพิส า งามเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ไป สำนัก
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
6. “WFH vs ศึ ก ในบ้ า น” โดยโดยนางสาวดาราณี พฤกษยาชี ว ะ
นักจิตวิทยาการปรึกษา (วิทยากรภายนอก)
7. “รู้จัก แอป ออมตังค์ และการบริหารหนี้ในสถานการณ์โควิท” โดย
นายสุทธิคุณ ศิริอนันท์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
สนับสนุนนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน (วิทยากรภายนอก
8. “คุ ย กั น ฉั น ท์ พี่ น ้ อ ง ช่ ว ง Work From Home” โดยดร.นพดล
ปิยะตระภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

๒

กิจกรรม ๕ ส

3

การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใน
โครงการพัฒนาการดำเนินงานและ
ศักยภาพบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

รายงานผลการดำเนินการ
เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน ๗ ครั้ง โดยมีหัวข้อ ได้แก่
1. “การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล” โดยนายนคร ศิลป
อาชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. “IF อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงรับวัคซีน” โดยนางสาวญาดา สุวรรณ
วิศาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการทางด้านสุขภาพ เจ้าของเพจ FB:
“BEAT Your Limit” (วิทยากรภายนอก)
3. “Wellness Activity” “Happy Body” โดยนายเดชาธร วัฒนาทรัพย์
สกุล และนายสุกฤษณ์ ทองชู (วิทยากรภายนอกจาก Fitness First)4.
“สร้างกำลังใจด้วย * เพลง *” โดยนางสาววรชนาธิป จันทนู ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
5. “ขจัด WFH Syndrome (อาการที่จะเกิดขึ้นด้วยพฤติกรรมการนั่ง
ทำงานที่บ้าน) และสนุกกับกิจกรรม Workout with chair เพื่อบริห าร
กล้ามเนื้อและผ่อนคลายความตึงเครียด” โดยนายขวัญไท สิทธิพันธุ์
นายก้องภพ พงศ์ปัญจศิล และนางสาวลลิตา แก้วใส (วิทยากรภายนอก
จาก Fitness First)
6. “คุ ย กั น ฉั น ท์ พ ี ่ น ้ อ ง ช่ ว ง Work From Home” โดย ดร.นพดล
ปิยะตระภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน
7. “ทำงานให้ ส นุ ก เป็ น สุ ข ตลอดชี ว ิ ต ” จิ ต ดี ม ี ส ุ ข (Happy Soul)
ฟั ง ธรรมตามกาล โดยพระเดชพระคุ ณ พระกิ ต ติ โ สภณวิ เ ทศ
(เจ้าอาวาสวัดนาคปรก)
จัดทำวารสาร 5 ส ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร การพัฒ นาผู้บ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สูงภาครั ฐ
(GCIO) รุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน - 15 ธันวาคม 2564 โดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ผู้เข้าอบรมจำนวน 1
ท่าน ได้แก่ นายนพพร ชนเจริญ
หลักสูตร การใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์การมหาชน
และหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 โดย
กรมบัญชีกลาง ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอาภากร
นิลรัตน์ 2. นางพนิดา เพ็ญศิริ
หลักสูตร Crowdfunding แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเลนเนี่ยม เมื่อวันที่
29 - 30 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง (มูลนิธิ สวค.) ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายพิริยพงศ์
แจ้งเจนเวทย์ 2. นายกฤษฎา ผาทอง

