
เป้าหมาย ผล output outcome
A1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระดับมืออาชีพ (Professional
 HR Training & HR Certificate)

100 100 Output: พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการ
พัฒนาขีดความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

Outcome: อ.ส.ค.มีการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีมาตรฐาน

*มีการก าหนดหลักสูตร Professional HR Certificate ลักษณะของโครงสร้างหลักสูตรจะมุ่งเน้นการศึกษา
จากกรณีศึกษา (Case Study) ประสบการท่ีหลากหลาย (Experiential Learning) และสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เน้ือหาหลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มหมวดวิชา (Module) โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ในผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ท่ีมุ่งเน้นการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถระดับยุทธศาสตร์ในการแข่งขันและการพ ฒนาองค์กรได้อย่างย่ังยืน
ในภูมิภาคอาเซียน (Asian Development) 2.Strategic HR Training Programs ลักษณะของโครงสร้าง
หลักสูตรจะมุ่งเน้นการปรับพ้ืนฐานให้กับบุคลากรด้าน HR และท่ีเป็น Non HR ให้มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารทุนมนุษย์ยุคใหม่ โดยเน้ือการหลักสูตรประกอบด้วย บริบทงาน HR เชิงกลยุทธ์ 
Strategic HR 4.0 และStrategic HR Innovation 4.0
โดยมีการประเมินผู้เข้ารับการอบรม ดังน้ี
1.ประเมินคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกผู้มีความสามารถพร้อมในการเข้ารับการอบรม
2.ประเมินความรู้ขีดความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน HR ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเรียน
3.ประเมินความรู้ขีดความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน HR ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเรียน
4.ประเมินหลังการอบรม สอบข้อเขียน, Case Study, Team Project

A2 ทบทวนระบบสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง (HR Competency Based
 System)

100 100 Output : ทบทวนข้อมูลสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง (Functional 
Competency) ของ อ.ส.ค.
ออกแบบพัฒนาระบบการประเมิน 
Competency Based HR System
ออกแบบพัฒนาตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
Competency ท่ีสอดคล้องกับบริบท
งานและระดับ Competency ท่ี
ก าหนด

Outcome: อ.ส.ค.มีและใช้ระบบ 
HR Competency Based System
 สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ 
อ.ส.ค.

*มีกระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องกับบริบทงานท่ีเปล่ียนไปใน
ปัจจุบันและตอบสนองต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ อ.ส.ค.
*มีกระบวนการวิเคราะห์งาน Job Analysis เพ่ือหาสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานของบริบทงานในปัจจุบันและ
พัฒนาสมรรถนะในยุค New Normal ให้สอดคล้องกับบริบทงานในปัจจุบันและรองรับความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ในอนาคต
*พัฒนาระบบ Competency ให้สอดคล้องกับโครงสร้างต าแหน่งหลัก (Core Function) และต าแหน่ง
สนับสนุน (Support Function)
*มีกระบวนการพัฒนาออกแบบระบบการประเมินสมรรถนะพร้อมวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทงาน
ใหม่และการขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์กรรวมท้ังการออกแบบระบบประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารคนเก่ง (Talent Management) และการพัฒนาเส้นทางในสาย
อาชีพ (Career Development) ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอัตราก าลังในอนาคต

รหัส ไตรมาส 1-4

สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
สรุปรายละเอียดการด าเนินงานช่ือโครงการ



A3 โครงการออกแบบระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ HR 4.0 
และจัดท า Talent

100 100 Output : 
1.มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์
2.มีเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตาม
หลักสมรรถนะการวัดและประเมินผล
เพ่ือการบริหารจัดการ Talent

Outcome: อ.ส.ค.ได้น าระบบและ
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่ง 
talentมาใช้

*มีการด าเนินงานวัดผลการปฏิบัติให้สามารถเช่ือมโยงได้ 3 ประเภท ดังน้ี 1.การวัดผลการปฏิบัติงานเชิงกล
ยุทธ์ 2.การวัดผลการปฏิบัติงาน 3.การวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล มีการด าเนินงานทบทวนพร้อมท้ัง
ออกแบบการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ มีการจัดล าดับความเหมาะสมของกลุ่มงาน การออกแบบตัวช้ีวัดท้ัง 3 
ประเภทให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน
*มีการพัฒนาออกแบบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตามหลักสมรรถนะ การการวัดและประเมินผลเพ่ือการ
บริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีสมรรถนะสูง 
*ออกแบบหลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรโดยมีการส่งผู้บริหารระดับ 7-8 เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรฯ เพ่ือน ามาเข้าเกณฑ์การเป็น 
Talent ซ่ึงขณะน้ีได้อบรมแล้วเสร็จแล้ว (1.นายเทอดไชย ระลึกมูล 2.นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล 3.นางกัญญา
 ศรีฟ้า 4.นางสาวดุษฏี ผลเนืองมา)

A4 โครงการยกระดับการพัฒนาบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์(PMS)

100 100 Output : พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้
ความเข้าใจในระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

Outcome: อ.ส.ค.มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐานและสามารถน ามาใช้
เช่ือมโยงกับงานด้านอ่ืนได้

*แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือทบทวนคู่มือและเพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
*ฝทบ ด าเนินการติดตามผลการประเมิน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลได้
*มีการตรวจเช็ครายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือด าเนนินการประมวลผลการประเมิน
*ด าเนินการสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ของแต่ละฝ่ายน าเสนอ แผนกวินัยและสวัสดิการต่อไป

A5 เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร (Culture)

100 100 Output: ได้รูปแบบและวัฒนธรรม
องค์กรท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ขององค์กร (Smart G)

Outcome: สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ไปสู่การสร้างแบรนด์โดยใช้ 
Animation เป็นเคร่ืองมือพัฒนาแบ
รนด์ให้กับ อ.ส.ค.

*มีการจัดท า Focus group and interview เพ่ือถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กร ของ อ.ส.ค. โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ 7-10
*น าข้อมูลจากการท า Focus group and interview มาพัฒนาออกแบบต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร ของ อ.ส.ค. รวมถึงการ
สร้างสัญลักษณ์ท่ีสอดคล้อง
*พัฒนาออกแบบ Animation ในการส่ือสารวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
*สร้างบรรยากาศและกิจกรรมการส่ือสารวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
*ประเมินการรับรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.

A6 โครงการเสริมสร้างความสุขและ
ยกระดับความผูกพันของพนักงาน 
อ.ส.ค.

100 100 อ.ส.ค.มีแผนเสริมสร้างความผูกพัน
องค์กร

Outcome: ผลการด าเนินงานตาม
แผนงานสามารถยกระดับความ
ผูกพันขององค์กรเพ่ิมมากข้ึน *ก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา Engagemet ตามผลการวิจัยปี 2563

*ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ
*ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และมีการประเมินผลการด าเนินการแต่ละโครงการ

A7 โครงการออกแบบพัฒนาระบบการ
บริหารและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor)

100 100 Output : 1.มีระบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 2.มีเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินตามหลัก
สมรรถนะการวัดและประเมินผลเพ่ือ
การบริหารจัดการ Successor

Outcome: อ.ส.ค.ได้น าระบบและ
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่ง 
Successor มาใช้

*พัฒนาและออกแบบโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan)
*พัฒนาและออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Development) ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างอัตราก าลังและระบบสมรรถนะ (competency)
*ก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาให้เช่ือมโยงกับระดับสมรรถนะ (competency) ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ประจ าต าแหน่ง
*บูรณาการโครงสร้างประจ าต าแหน่งให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ( Career Development) และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
*ประเมิน สรรหา และคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor)



A8 โครงการพัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคลดิจิทัล(Innovation 4.0)

100 100 Output:อ.ส.ค.มีระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็น
แบบดิจิทัล

Outcome: องค์กรมีระบบ
บริหารงานด้านทุนมนุษย์ท่ีเป็น
มาตรฐานโดยน าระบบดิจิทัลมาปรับ
ใช้ในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

*บูรณาการโครงสร้าง HR 4.0 และการพัฒนาออกแบบระบบ HR Innovation 4.0
*พัฒนาโปรแกรม ซ่ึงมีการด าเนินงานการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมHR Innovation 4.0 ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและบริบทงานของHR 
*พัฒนาออกแบบบริบทงานท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนางานเชิงประสิทธิภาพeffencicy
*พัฒนาออกแบบCompetency&KPI Plotfrom
*พัฒนาออกแบบ Competency&IDP
*พัฒนาออกแบบ PMS
*น าเสนอข้อมูลและวิธีการเพ่ือส่ือสารและทดลองระบบ

B1
โครงการพัฒนาคนเก่ง (Talent 
Development)

100 100 Output : ได้ผู้เข้าร่วม(ผู้บริหารระดับ
 6 และระดับ 7) โครงการฯจ านวน 33
 คน

Outcome: เพ่ือน าไปต่อยอด 
โครงการบริหารพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor 
Development)

*ด าเนินการร่างรายละเอียดในการขออนุมัติโครงการ
*คัดเลือกผู้บริหารในระดับ 6 และระดับ 7 ให้เข้าร่วมโครงการฯ
*ออกแบบหลักสูตร Talent เพ่ือใช้ในการพัฒนา
*ประเมินผลการพัฒนา Talent

B2
โครงการบริหารพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor 
Development)

100 100 Output : ได้ผู้บริหารระดับ 6 และ
ระดับ 7 ท่ีผ่านการโครงการ Talent 
Development เป็นผู้สืบทอด
ต าแหน่ง(Successor)

Outcome:ได้ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor) ท่ีมีศักยภาพ

*ออกแบบเคร่ืองมือในการประเมินผู้บริหารท่ีเข้าร่วมและผ่านโครงการ Talent Development
*ด าเนินการประเมินผู้บริหารท่ีเข้าร่วมโครงการ Talent Development ให้เป็น Successor
*น ารายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น Successor เข้าบรรจุบัญชีรายช่ือ Successor อ.ส.ค.

B3 โครงการพัฒนาระบบ Lean 100 100 Output : ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี

Outcome: ร้อยละ80 ของท่ี
สามารถปรับปรุงกระบวนการท างาน
โดย Lean แล้วเสร็จ

*ขออนุมัติโครงการและงบประมาณด าเนินการ
*ด าเนินการขับเคล่ือน
*ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบ Lean
*สรุปผลการด าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบ Lean

B4 โครงการบริหารจัดการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

100 100 Output:พนักงาน อ.ส.ค.ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของ พรบ.
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

Outcome: อุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานเป็นศูนย์และมี
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีถูก
สุขลักษณะ

*ขออนุมัติแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ปีงบประมาณ 2564
* ด าเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน    ปี 
2564
*ประเมินผลการด าเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ปี 2564
*สรุปผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน      ปี 
2564

KM1 โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการวิจัยและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (R2R)

100 100 พนักงานมีทักษะการเข้าใจแนวคิด
การท างานเชิงระบบการใช้ลีน (LEAN)
 บนกระบวนการท างานประจ า 
Routine to Research

นวัตกรรมด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน จ านวน 15 
โครงการ

*แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล (R2R) 
*แต่งต้ังคณะท างานพัฒนา R2R to Innovation เพ่ือด าเนินงานวิจัยนวัตกรรม ด้วยกระบวนการวิจัยและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (R2R)
*คณะท างานฯ (R2R) น าเสนอโครงร่างและแผนงานการวิจัยเพ่ือพิจารณา
* จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองรูปแบบและวิธีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการวิจัยและ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารและคณะท างานฯ (R2R)



KM2 โครงการ: สร้างส่ือการสอนจากแนว
ปฏิบัติท่ีดี (best practice)

100 100 จ านวนองค์ความรู้ของผู้เกษียณอายุ 
ปี 2563 ในรูปแบบ Tacit knowledge

องค์ความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร ใน
รูปแบบ Explicit knowledge

*ถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ และสังเคราะห์รูปแบบองค์ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) สู่ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) 
*ทบทวน และสังเคราะห์องค์ความรู้ จาก best practice ของโครงการ ออกแบบกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรม อ.ส.ค.ฯ 
*ออกแบบส่ือในรูปแบบ วิดีโอ หนังสือ ฯลฯ
*จัดท าส่ือสารองค์ความรู้/ทดลองใช้
*ประเมินผลการเรียนรู้

KM3 โครงการ: พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ (Digital KM)

100 100 -เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ของ
องค์กร
-จ านวนองค์ความรู้ ท่ีจัดหมวดหมู่/
ประเภท

องค์ความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร ท่ี
จัดเก็บในระบบการจัดการความรู้

* คณะท างานจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรม (IM) ด าเนินการพิจารณาและก าหนดแนวทางการจัดท า
ระบบการจัดการความรู้ (digital KM)
*คณะท างานฯ รวบรวมองค์ความรู้ท่ีส าคัญ (องค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้เก่า) และจัดแยกเป็นหมวดหมู่
*คณะท างานฯ วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการความรู้ (Digital KM) และพัฒนาระบบ

IM1 โครงการ : ออกแบบกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมระหว่างหน่วยงาน 
(Co-creation process prototype)

100 100 พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้และทักษะ
ในการวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม

ระบบการสร้างนวัตกรรมและการท า
วิจัย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานส าหรับ
ประเด็นนวัตกรรมขององค์กร

*คณะท างานจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรม (IM) ด าเนินการพิจารณาและก าหนดแนวทางการสร้างทีม
นวัตกรรม
*คณะท างานฯ ออกแบบการพัฒนาทีมนวัตกรรม ร่วมกับคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์
*จัดอบรม Project pitching (workshop)
*ถอดบทเรียนจากการท า innovation project และท า Knowledge sharing

IM2 โครงการ : การสร้างนวัตกรรมสู่การ
เป็นนมแห่งชาติ (DPO Innovation 
Portfolio)

100 100 พนักงาน อ.ส.ค. มีทักษะในการ
ออกแบบระบบการสร้างนวัตกรรมท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานของ อ.ส.ค.

งานนวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต
 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ

*คณะท างานจัดการความรู้ (KM) และนวัตกรรม (IM) คัดเลือกทีมนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 3กลุ่มงาน 
(นวัตกรรมระบบการผลิต นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์)
* อบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic working and Research for system improvement workshop 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและทักษะ ท างานมุ่งเป้าหมาย
*ทีมนวัตกรรมเข้ารับการพัฒนาเพ่ือสร้างทักษะในการสร้างนวัตกรรม
*ถอดบทเรียนจากการท า innovation project
*ส่ือสารคุณค่าเชิงนวัตกรรม และท า Knowledge sharing

IM3 โครงการ : ศึกษาโครงสร้างระบบ
คลังนวัตกรรม (Dpo Innovation 
tank)

100 100 เคร่ืองมือในการรวบรวมงานนวัตกรรม ระบบคลังนวัตกรรม ของ อ.ส.ค. *คณะท างานฯ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการท าระบบคลังนวัตกรรม (DPO Innovation tank)
*ออกแบบ ระบบคลังนวัตกรรม โดยบูรณาการกับระบบจัดการความรู้ (dPortal) เพ่ือให้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้ด าเนินการทบทวนโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. 
*ทดสอบระบบคลังนวัตกรรม และสรุปผล


