
SE-AM (HCM)
การด าเนินงานดา้นการบรหิารทุนมนุษย ์

(Human Capital Management: HCM)

ประจ าปี 2564



กระบวนการจดัท ายุทธศาสตร/์กลยุทธด์า้นบรหิารและ
พฒันาทนุมนุษย ์

คณะท ำงำนบรหิำรทนุมนษุย ์ก ำหนดแนวทำง
กำรบรหิำรและพฒันำทนุมนษุย ์ของอพวช.

คณะกรรมกำรบรหิำร อพวช.

พิจำรณำแนวทำงกำรบรหิำรและพฒันำทนุ
มนษุย ์ของอพวช.

คณะกรรมการ 
อพวช. พิจารณา/

อนุมัติ แนวทางการ
บริหารและพัฒนาทนุ

มนุษย ์ของอพวช.



ยุทธศาสตร/์กลยุทธด์า้นบรหิารและพฒันาทนุมนุษย ์
ปี 2564

แผนวิสำหกิจ อพวช.
ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560-

2564

แผนกลยทุธ ์       
กำรบรหิำรทรพัยำกร

บคุคล

พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบตัิกำร      
กำรบรหิำรทรพัยำกร
บคุคล ปี 2564



ยุทธศาสตร/์กลยุทธด์า้นบรหิารและพฒันาทนุมนุษย ์
ปี 2565

แผนวิสำหกิจ อพวช.
ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2565-

2569

แผนกลยทุธ ์        
กำรบรหิำรและ
พฒันำทนุมนษุย์

พ.ศ. 2565-2569

แผนปฏิบตัิกำร

กำรบรหิำรและ
พฒันำทนุมนษุย์
ประจ ำปี 2565



การด าเนินงานทีส่ าคญั ประจ าปี 2564

ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

องค์กร (Enterprise 
Result Planning : ERP) 

มำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรสืบทอด

ต ำแหน่ง 
(Succession Plan)

ด ำเนินกำรปรับปรงุ
คู่มือพจนำนุกรม
สมรรถนะของ
ต ำแหน่งงำน 

(Competency 
Dictionary)

จัดท ำร่ำงตัวช้ีวัด
รำยบุคคลด้ำน

ผลสัมฤทธ์ิของงำน 
ประจ ำปี 2564

ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจและ

ควำมผูกพันในองค์กร
ของพนักงำน/ลูกจ้ำง
งบประมำณ 2564

ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ
กำรสอบทำน

กระบวนกำร ด้ำนทุน
มนุษย์ ประจ ำปี 

2564 

ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนงำนเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

อพวช.

ด ำเนินกำรปรับปรงุ
กำรบริหำรและพัฒนำ

ทุนมนุษย์ 
ให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลง



ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Result Planning : ERP)

ระบบเงินเดือน

ระบบกำรลำงำน

กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำน

ระบบกำร
รำยงำน

ระบบประวตัิ
พนกังำน ลกูจำ้ง 
อำสำสมคัร

เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในองคก์ร รวมถึงการให้บริหาร เพื่อให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการภายในองคก์รไดอ้ย่างครบถ้วน



แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)



คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะของต าแหน่งงาน (Competency Dictionary)

Core Competency

CC 01 การบริการท่ีดี

(Service Mind)

CC 02 ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา 

(Creativity and Development)

CC 03 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน

(Teamwork)

CC 04 การสนับสนุนภารกิจองค์กร 

(Supporting the Organization)

Managerial Competency

MC 01 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Planning)

MC 02 การสื่อสาร 

(Communication)

MC 03 การจัดการตนเอง 

(Self-Management)

Functional Competency

เป็นไปตามภาระงาน/
ต าแหน่งงาน



จัดท าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล



การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างประจ าปี 2564

อพวช. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันในองค์กรของพนักงำนและลูกจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยใช้แบบส ำรวจออนไลน์ รวมถึงวิเครำะห์และเปรียบเทียบ
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันในองค์กรกับปีบัญชีท่ีผ่ำนมำ โดยผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของพนักงำนและลูกจ้ำง โดยภำพรวม อยู่ในระดับ
มำก = 2.75 และค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันองค์กรของพนักงำนและลูกจ้ำงอยู่ในระดับมำก = 3.13

อพวช. ร่วมกำรส ำรวจคุณภำพชีวิต ควำมสุข ควำมผูกพันในองค์กร ของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ในมิติด้ำนด้ำนควำมสุข และมิติผลกระทบโควิด-19 
ต่อบุคลำกร โดยผลส ำรวจควำมสุขเท่ำกับ 56.9 อยู่ในเกณฑ์ระดับ “มีควำมสุข” และค่ำเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร ในภำพรวมอยู่ท่ี 65.2



คู่มือการสอบทานกระบวนการ ด้านทุนมนุษย์ ประจ าปี 2564 

◦ - อพวช. มกีารด าเนินการจดัท าคูม่อืการสอบทานกระบวนการดา้นทุนมนุษยอ์งคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ(อพวช.) ประจ าปี 
2564 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกระบวนการทีส่ าคญั ดงันี้

จัดกลุ่มกระบวนการ ท่ีมี
ความส าคัญในการบริหารและ

พัฒนาทุนมนุษย์

คัดเลือกกระบวนการ 
ในกระบวนการท่ีคณะท างาน
ทุนมนุษย์ วิเคราะห์มาแล้วว่า

เป็นกระบวนการท่ีส าคัญ

ระบุข้ันตอนการปฏิบัติ
ก าหนดวิธีการสอบทาน 
โดยก าหนดวิธีการสอบ
ทานให้มีความเหมาะสม



การด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการ/กิจกรรม ค าอธิบาย/รายละเอียด

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การปรับปรุงคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะในการท างาน 
Competency

ปรับปรุง คู่มือพจนำนุกรมสมรรถนะในกำรท ำงำนCompetency เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับ
ภำรกิจของโครงสร้ำงใหม่

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 กบ.

การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กำรปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนวิสำหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กผ.

การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

กำรสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร โดยมีกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน ผ่ำนกำร
ติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช./ผู้ที่
เก่ียวข้อง

ม.ค. 64 กย.

การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายในผ่านสื่อภายในองค์กร

กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรด้ำนกำร
บริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กย.

การจัดฝึกอบรม การก ากับดูแลกิจการที่ดี สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถน ำไปปรับใช้ในทำงปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอันจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรโปร่งใส มีควำมน่ำเช่ือถือ

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ธ.ค. 63 กย./กบ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน บุคคล เพื่อ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำน บุคคล เพ่ือพัฒนำและเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กบ./คณะท ำงำนฯ

กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้าน HR ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ได้รับทราบ

สร้ำง และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในระดับหน่วยงำน บุคคล เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในองค์กร และ
หน่วยงำน รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 64 กบ.

การรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งเสริมสุขภำพให้พนักงำนและลูกจ้ำง เกิดควำมตระหนัก และให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพ่ือป้องกันควำมเส่ียง และยับยั้งกำรติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙

ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 คปอ./กบ.

การประชุมพนักงานและลูกจ้าง กำรสื่อสำร ชี้แจง ให้พนักงำนทรำบทิศทำงกำรบริหำรองค์กร รวมถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน

พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กบ.

กิจกรรมท าบุญตักบาตร เสริมสร้ำง ปลูกฝัง ให้บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน กบ.

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุง พัฒนำระบบกำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพ ผู้บริหำร พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กบ./สวส.

การประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเดน่ของ อพวช. เชิดชู ยกย่อง กำรประกำศเกียรติคุณพนักงำนและลูกจ้ำงดีเด่นของ อพวช.เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ต่อบุคลำกรอ่ืน 

พนักงำน/ลูกจ้ำง อพวช. ม.ค. 64 - ต.ค.64 กบ./คณะกรรมกำรฯ



การปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

กำรสรรหำและคดัเลือกผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์

กำรปฐมนิเทศพนกังำนผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์

กำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
และประชุมผ่ำนช่องทำงออนไลน์

กำรเผยแพร่ขอ้มลูข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์



การปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

WFH 100% กำรจดัชดุตรวจ ATK 

ส ำหรบัพนกังำนและลกูจำ้ง

กำรสนับสนุนให้บุคลำกรและผู้
รับจ้ำง ฉีดวัคซีน Covid-19

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและ
กำรเฝำ้ระวงักำรระบำดของ 

Covid-19




