
           
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี ๒๕๖๒  

 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. เป็น

หน่วยงำนระดับประเทศท่ีมีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศ และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงยิ่ง ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือดูแลบุคลำกรอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม โปร่งใส และมีระบบงำน
ด้ำนบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจ ของ 
สสปน.  มุ่งพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไทยให้มีกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงยั่งยืน   

ส่วนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร  น ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ี
คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบ มำจัดท ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล ของ สสปน.     
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 

o ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และแผนอัตรำก ำลัง ให้ส่งเสริมกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรม MICE (Redesign Organization Structure & Manpower 
Management) 

o น ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรบริหำร (Execute 
Effective Performance & Career System) 

o พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ บนดิจิทัล (Transform to Digitalize HR) 
o เพ่ิมพูนควำมผูกพันกับองค์กร ด้วยกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเป็นเลิศ

(Develop Employee Journey for High Engagement) 
o พัฒนำผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น ให้มีภำวะผู้น ำระดับสำกล (Strengthen 

Leadership Skill for All Management) 
 

 



 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี ๒๕๖๒   
และแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ของ สสปน. ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM : Human Resource Management) 
: โครงสร้างองคก์ร  การวางแผนอัตราก าลัง   การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ               
และการปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
 
 ปี ๒๕๖๒  ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำยบริหำร ได้น ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
และแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรชื่อ  “โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”  เพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับ   โครงสร้ำงองค์กร  กำรวำงแผน
อัตรำก ำลัง   กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และ กำรปรับปรุงระบบบริหำรค่ำจ้ำงและ
ผลตอบแทน เพ่ือสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

วัตถุประสงค์โครงการ  
๑. เพ่ือให้ส ำนักงำนมีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ขององค์กร 
๒. เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมกับโครงสร้ำงส ำนักงำนเพ่ือรองรับ

กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร 
๓. เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันและรักษำบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพขององค์กร 
๔. เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรเติบโตในสำยงำนของพนักงำนให้มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๕. เพ่ือให้ส ำนักงำนมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรค่ำจ้ำง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ รวมท้ังมี

กลยุทธ์ในกำรจ้ำงงำนตำมสภำพกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถรักษำบุคลำกรและแข่งขนัใน
ตลำดแรงงำนได้  

 
 
 
 



การด าเนินงานระยะเวลา   
๑. รวบรวมและศึกษำระเบียบ ข้อบังคับ แผนแม่บท และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อ

กำรวำงแผนในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สสปน. ซึ่งเป็นข้อมูลส ำคัญท่ี
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เช่น  

- ข้อมูลกลยุทธ์และยุทธศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคนในอุตสำหกรรมไมซ์ 
ได้แก่ แผนแม่บทอุตสำหกรรมไมซ์ ปี 2560-2564 แผนกำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรแบบก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) แบบประเมิน
องค์กำรมหำชนของส ำนักงำน ก.พ.ร. รวมถึงแผนยุทธศำสตร์ ของหน่วยงำน
ภำยนอกท่ีมีบทบำทและผลกระทบด้ำนทรัพยำกรบุคคลของ สสปน.  เช่น 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยส ำคัญจำกรัฐบำลท่ีสอดรับกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 และประเทศไทย 4.0 เพื่อก ำหนดทิศทำงไปใน
แนวทำงเดียวกัน เป็นต้น 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทอุตสำหกรรมไมซ์ ปี 
2560-2564  รวมท้ัง นโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์ ภำยในองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- กลยุทธ์ กิจกรรม และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จากองค์กรชั้นน าท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบและสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและช่วยก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสปน. 

๒. วิเครำะห์ข้อมูล รวมท้ังจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของ สสปน. ในการจัดการ
ด้าน  ทรัพยากรบุคคล เพื่อน าเสนอแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อผู้บริหาร 
สสปน. โดยให้ครอบคลุม กลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง กลยุทธ์การ
จัดการทางเดินสายอาชีพ (Career Path) กลยุทธ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนท่ีสอดคล้อง
กับสภาพการณ ์เป็นต้น 

๓. ออกแบบกลยุทธง์านบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนงานและด าเนินการต่างๆ 
ประกอบด้วย  

๑ กลยุทธ์ด้ำนกำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน
และปริมำณงำน 

๒ กลยุทธ์ด้ำนกำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรจัดท ำโครงกำรเกษียณ
ก่อนก ำหนด    

๓ กลยุทธ์กำรจัดกำรทำงเดินสำยอำชีพ (Career Path) กำรจัดกำรทำงเดินสำย
อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้ช ำนำญกำร/ผู้เชี่ยวชำญ 



๔ กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทนท่ีสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ กำรปรับปรุง
ระบบบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทน 

  
 และได้ก ำหนดวำระกำรประชุมน ำเสนอกำรด ำเนินกำรตำม“โครงการพัฒนาระบบงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรในวันท่ี 16 
พฤษภำคม 2562 และน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรฯ สสปน. ในล ำดับต่อไปในกำร
ประชุมวันท่ี 28 พฤษภำคม 2562   

 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM : Human Resource Management) 
: การสรรหา  บรรจุ แต่งตั้ง 
 งำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรฯว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล  หมวดท่ี ๒ ว่ำด้วยกำรสรรหำ  บรรจุ แต่งตั้ง  กำรประเมินผลและกำรจ้ำง 
 ในปี ๒๕๖๒  ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร  มีภำรกิจในกำรสรรหำบุคลำกร  ส ำหรับ
บรรจุในโครงสร้ำงอัตรำก ำลังท่ีได้รับอนุมัติ  โดยมีฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีมีควำมถูกต้อง  
มีกำรก ำหนดจ ำนวน ประเภท และระดับต ำแหน่ง  ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุง
แผนอัตรำก ำลังอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน   
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 



 

 
 

 



การด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับ สสปน.    
o กำรด ำเนินกำรภำยใน และภำยนอก มีกำรสรรหำพนักงำน มีกำรระบุเกณฑ์ส ำหรับกำร

พิจำรณำ ได้แก่ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ ภำระหน้ำท่ี ไว้อย่ำงชัดเจน  
รวมท้ังพนักงำนท่ีสนใจท่ีจะโอนย้ำยฝ่ำยงำน 

 

 

 
  

 
 
 
 



o ประกำศรับสมัครงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่  
 
การประกาศสรรหาภายในผ่านระบบ mail outlook  ของสสปน.  

 
 
การลงประกาศรับสมัครงานในเวปไซต์สาธารณะ job DB .com  
  

 



การลงประกาศรับสมัครงานในเวปไซต์สาธารณะ job DB .com  
 

 

 
 
 



การลงประกาศรับสมัครงานในเวปไซต์สาธารณะ job DB .com  
 

 
 
 
การประกาศลงรับสมัครงานผ่าน Website ของ สสปน.  
https://www.businesseventsthailand.com/en 

 

 
 
 
 

https://www.businesseventsthailand.com/en


การประกาศลงรับสมัครงานผ่าน Website ของ สสปน.  
https://www.businesseventsthailand.com/en 
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o กำรประกำศกำรแต่งตั้งพนักงำนท่ีได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งโดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรท่ีเป็นทำงกำร ภำยใต้ชื่อ TCEB'S Announcements And Orders 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ด้านการพัฒนาทรพัยากรบุคคล ( HRD : Human Resource Development) 
: การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 
     กำรพัฒนำบุคลำกรถือเป็นส่ิงส ำคัญที่จะน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ เนื่องจำกบุคลำกรจะเป็นผู้
ผลักดันให้ภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กรส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และพัฒนำองค์กรในทุกด้ำนไปสู่
เป้ำหมำยได้  งำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำร “โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร” กำรด ำเนินกำรหลักๆจะประกอบด้วยกำรประเมินสมรรถนะ และกำร
ให้บริกำรฝึกอบรมผ่ำน “YourNextU Platform”วำงกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีศักยภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร มีคุณลักษณะท่ีดี       
พึงประสงค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร รวมท้ังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ให้สำมำรถ
รองรับและเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในโลกยุคดิจิทัล และ Disruption ได้อย่ำงทันท่วงที   

 กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว สสปน. ร่วมมือกับ บริษัท SEAC  ในกำรน ำกำรเรียนรู้แบบใหม่ มำใช้ 
ภำยใต้ชื่อ “YourNextU Platform” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สปปน. ให้มีสมรรถนะ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์
ขององค์กร รวมถึงมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นให้กับ
บุคลำกรท่ีมีต่อส ำนักงำนในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำตำมลักษณะงำนตำมวิชำชีพ 
  
ขอบเขตการด าเนินงานการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)  

๑. จัดท ำสมรรถนะมำตรฐำนของ สสปน. (Customization TCEB Profile) ส ำหรับ
 ต ำแหน่งงำนส ำคัญ (Key Position) และต ำแหน่งงำนท่ัวไป (General Position) 
๒. ประเมินสมรรถนะพนักงำนรำยบุคคล (Individual Competency Assessment)   
๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน (Personal Report) โดยใช้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภำพ 
 เช่ือถือได้ สำมำรถประเมินผลได้อย่ำงแม่นย ำ เป็นท่ียอมรับหรือได้รับกำรรับรองใน
 ระดับสำกล 
๔. รำยงำนผลกำรประเมินให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของ สสปน. 
๕. ให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำส่วนบุคคล (Individual Development Plan) และ
 จัดท ำแนวทำงกำรเรียนรู้ (Individual Learning Path) ของพนักงำน สสปน. 

 



 
ขั้นตอนภาพรวม“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พนักงำน สสปน. ได้ทดลองเข้ำเรียนในระบบ YourNextU Platform อย่ำงอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 
๑๖ มีนำคม – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

๒. ทีมงำน SEAC ศึกษำทิศทำงขององค์กรและสัมภำษณ์ผู้บริหำรเพื่อออกแบบและก ำหนด
สมรรถนะของพนักงำนและผู้บริหำร สสปน. 

๓. ทีมงำน SEAC พัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินตำมสมรรถนะท่ีถูกก ำหนด 
๔. ทีมงำน SEAC เข้ำไปสื่อสำรโครงกำรและแนะน ำวิธีกำรท ำแบบประเมิน 
๕. พนักงำน สสปน. จะได้รับ Link ส ำหรับเข้ำท ำแบบประเมิน online ผ่ำนทำงอีเมล์ 
๖. พนักงำน สสปน. ท ำแบบประเมินเสร็จสิ้น ทีมงำน SEAC จะเข้ำไปน ำเสนอผลประเมินใน

ภำพรวมและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อผู้บริหำร 
๗. พนักงำน สสปน. เข้ำรับกำรน ำเสนอวิธีกำรอ่ำนผลประเมินเป็นกลุ่ม (Group Feedback) 

และชี้แจงวิธีกำรเขียนแผนกำรพัฒนำส่วนบุคคล (Individual Development Plan) 
๘. เมื่อพนักงำน สสปน. มีแผนกำรพัฒนำส่วนบุคคลแล้ว ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะเข้ำเรียนในระบบ 

YourNextU Platform ในหลักสูตรท่ีพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำส่วนบุคคลต่อไป 

 



กระบวนการพัฒนาสมรรถนะส าหรับพนักงานและผู้บริหาร TCEB 

 

 

 

 

 

 

มีกำรประเมินสมรรถนะมำตรฐำนภำพรวมขององค์กร โดยได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่  

๑.สมรรถนะมำตรฐำนส ำหรับต ำแหน่งงำนท่ัวไป (General Position) หรือ Core Competency 
๒.สมรรถนะมำตรฐำนส ำหรับต ำแหน่งงำนส ำคัญ (Key Position) หรือ Leadership Competency 
 

โดย การสมัภาษณ์ผู้บริหารจ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผู้อ านวยการ สสปน., รองผู้อ านวยการ
สายงานธุรกิจ (MICE Business), รองผู้ อ านวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม (MICE 
Capability and Innovation) และผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานบริหาร (Administration) ในวนัท่ี   
๑, ๘ และ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลกัการท่ีใช้ในการสมัภาษณ์มาจากหลกัการความ
เช่ือมโยงระหว่างทิศทางและสมรรถนะบุคลากร อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนการปฏิบัติงาน และทรัพยากรบุคคล ซึ่งการท่ีองค์กรจะบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ได้ 
ทรัพยากรบุคคลจะต้องมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบตัิตามแผนงานตามกลยุทธ์ได้
อย่างถกูต้องค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์จะครอบคลมุถึงเป้าหมายขององค์กร อปุสรรคในการไป
ถึงเป้าหมาย และโอกาสใหม่ๆ ท่ี TCEB สามารถเข้าไปมีบทบาทได้ในมมุมองของผู้บริหาร  

จากนัน้จึงสมัภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกบัคณุสมบตัิ ทกัษะ ความสามารถท่ีพนกังานทกุระดบั
ขององค์กรพงึมี เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้ไปถึงเป้าหมาย ไขว่คว้าโอกาส และเอาชนะอปุสรรค
ต่างๆ ขององค์กรได้ 



 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



ส าหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของพนักงาน สสปน.   ประกอบดว้ย   2 ส่วนหลัก คือ   
 

 แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plans : IDPs   
 พนักงำนจะได้รับกำรประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เพ่ือสะท้อนจุดแข็ง
และจุดควรพัฒนำของพนักงำน และน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรวำงแผนพัฒนำตนเอง (Individual 
Development Plans : IDPs)  โดยประเมินผ่ำนเครื่องมือกำรตอบแบบประเมินออนไลน์   
 แผนพัฒนำรำยบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรท่ีมีทักษะ หรือ สมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ  สร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรองค์กร 
 

 การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ผ่านการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม “YourNextU”  
พนักงำนทุกคนจะต้องเข้ำรับกำรอบรมตำมแผนพัฒนำตนเอง IDPs ของแต่ละคน 
 
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skills)  
ประกอบด้วย ควำมรู้และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเกี่ยวกับงำน 
ควำมรู้ในทำงเทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการท างาน (Soft Skill) 

-ทักษะควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและภำวะผู้น ำ (Leadership & Managerial) 
ประกอบด้วย กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรงำนและด้ำนกำรบริหำร  
 

-ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation)ประกอบด้วยกำรคิด
สร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรน ำนวัตกรรมไปใช้ 
 

-ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ(Critical Thinking and  Problem Solving)
ประกอบด้วยกำรมีเหตุผล กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรตัดสินใจ และกำรแก้ปัญหำ 
 

- ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและกำรร่วมมือกัน (Communication and Collaborative)        
ประกอบด้วยกำรส่ือสำรที่ชัดเจนและกำรร่วมมือกับผู้อื่น 
 

  การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นความรูค้วามเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน  หรือ หน่วยงานที่จัดการอบรมหลักสตูรส าหรับผู้บริหารระดับสูง   

 
 



 
 รูปแบบกำรฝึกอบรม  “YourNextU”  แบ่งออกเป็น 

1) เรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่ำงๆ แบบออนไลน์ (Online)  
(2) เข้ำห้องเรียนเพื่ออบรมในหลักสูตรต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงระยะเวลำกำรเรียนท่ีเหมำะสม 
ไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ังต่อหลักสูตร (Inline) 
(3) เรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ข้อมูล หรือเรื่องรำวจำกผู้ท่ีมีควำม
เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน วิทยำกร นักธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จด้ำนต่ำงๆ ผู้น ำทำงควำมคิด 
หรือกิจกรรมพิเศษในหลำกหลำยรูปแบบท่ีเหมำะสมกับหัวข้อกำรเรียนรู้แต่ละครั้ง 
(Beeline) 
 (4) สำมำรถให้ผู้เข้ำเรียนเข้ำถึงข้อมูลกำรเรียนรู้ และดำวน์โหลดสูตรส ำเร็จต่ำงๆ จำกกูรู
และสถำบันท่ีได้รับกำรยอมรับท้ังในประเทศและระดับโลก (Frontline) 

 

              
 

                  

 
 



 
 
ตัวอย่าง กลุ่มหลักสตูร Digital / 4.0 Skills 

 
 
 

ตัวอย่าง กลุ่มหลักสตูร Leadership Skills  

 
 
 



การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

สสปน. ให้ควำมส ำคัญในเรื่องคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of Working Life)        
ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภำพกำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภำพ   ควำมสมดุลระหว่ำงงำน และชีวิตส่วนตัว และลักษณะงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
ด้ำนพื้นท่ีในกำรท ำงำน 
 สสปน. มีกำรปรับปรุงพื้นท่ีส ำนักงำนในปี  2562 ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนตุลำคม
2562 โดยใช้แนวคิดทิศทำงของหนึ่งในเมกะเทรนด์ท่ีไลฟสไตล์กำรท ำงำนของผู้คนรุ่นใหม่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตำม Technology และต้องกำรควำมยืดหยุ่นหรือมี Flexibility มำกขึ้น ท ำให้
ต้องกำรพ้ืนท่ีท ำงำนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อกำรท ำงำนโดยเฉพำะจุดเด่นของ Co Working Spaceท่ีมี
ควำมเป็น Collaborative Workspace ส่งผลให้พนักงำนมีบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีตอบโจทย์ตรง
ตำมยคุสมัย  

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนผ่ำน Google Doc Survey เพ่ือรับทรำบควำมคิดเห็น
ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมพนักงำนในรูปแบบท่ีสนใจ  กำรให้บริกำรเครื่องดื่มของส ำนักงำนท่ีตรงตำมควำม
ต้องกำร  รักษำสุขภำพ และน ำข้อมูลกำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมควำมชอบ 
ควำมถนัด  

 



 
 
กำรให้บริกำร Intranet ใช้ส่ือสำรในองค์กร เป็นพื้นท่ีส่วนร่วมให้พนักงำนได้แสดงควำม

คิดเห็น  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ระบบงำนของสสปน. เช่น จองห้องประชุม  กำรลำ ONLINE 
กำรเข้ำระบบ PMIS  กำรเข้ำระบบ EPSเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



 
กำรจองห้องประชุมผ่ำนระบบ Intranet 
 

 
 
กำรเข้ำระบบลำ Leave Online ผ่ำนระบบ Intranet 
 

 
 
 



กำรพูดคุยผ่ำนเวปบอร์ด รวมทั้งข่ำวสำรน่ำรู้ต่ำงๆ 

 
 
 

 
 
 



Event Calendar 

เป็นข้อมูลกำรจัด event ส ำคัญต่ำงๆของสสปน. ท่ีประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้พนักงำนได้ทรำบ 

 

    
 
 

 
 



การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 
 สสปน. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน ผู้ปฏิบัติงำนได้
รับทรำบโดยท่ัวกัน และประกำศให้พนักงำนได้ทรำบผ่ำนกำรสื่อสำรทำงกำรของส ำนักงำนภำยใต้
email : TCEB'S Announcements And Orders (announcementsandorde@tceb.or.th) 

รวมท้ังมีกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรปรับขึ้นเงินเดือน  กำรให้คุณให้โทษ และ
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ ประจ ำปี  

 
 ระเบียบท่ีใช้ประกอบกำรด ำเนินกำร คือ 

 ระเบียบส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง ประจ ำปี 
2562   

 ระเบียบส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)ว่ำด้วย
สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และค่ำตอบแทนอื่นของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ระเบียบส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วย
สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และค่ำตอบแทนอื่นของพนักงำนและลูกจ้ำง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
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กำรด ำเนินกำรตำมมติครม.ที่ก ำหนดในกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูง : ในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ฯ ครั้งท่ี 3/2562 วันอังคำรท่ี 23 เมษำยน 2562  งำนทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำย
บริหำร  ได้น ำเสนอวำระขอควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
ระดับสูง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร สสปน. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร    สสปน. และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย หรือ
เทียบเท่ำ ประจ ำปี 2562  และท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบ 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
กำรก ำหนดตัวชี้วัดมุ่งผลักดันกลยุทธ์ขององค์กร ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีได้ก ำหนด

ไว้ในแต่ละปีเชื่อมต่อกลยุทธ์องค์กรไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และบุคลำกรแต่ละคน  สร้ำง
ระบบประเมินผลงำนท่ีเป็นธรรมตำมผลลัพธ์ท่ีชัดเจนของแต่ละบุคคล    น ำผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคคลไปเชื่อมใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนอื่นๆ เช่น กำรให้ผลตอบแทนและรักษำ
คนเก่งให้อยู่กับองค์กร     ระบบควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพ โดยจัดท ำ Career Path และสร้ำง
แผนพัฒนำสมรรถนะตำมสำยอำชีพ  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนเพิ่มมำกขึ้น  กำรให้คุณ
ให้โทษ  กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจโดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษให้กับพนักงำน  ซึ่งก ำหนดไว้ใน
ระเบียบส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)ว่ำด้วยสวัสดิกำร สิทธิ
ประโยชน์ และค่ำตอบแทนอื่นของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบส ำนักงำนส่งเสริม
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และค่ำตอบแทนอื่น
ของพนักงำนและลูกจ้ำง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 



การบริหารทรัพยากรบุคคล : สร้างขวัญและก าลังใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



การบริหารทรัพยากรบุคคล : สร้างขวัญและก าลังใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ 
 ปฏิบัติงาน 

 



 การบริหารทรัพยากรบุคคล : สร้างขวัญและก าลังใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ 
ปฏิบัติงาน 

 

 



การส่งเสรมิจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
 

   สสปน. มีกำรส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีกำรก ำหนดหลักธรรมำภิบำล ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร / 
ข้อบังคับคณะกรรมกำร ฯ ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 



รวมท้ังกำรรณรงค์ ส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในองค์กรผ่ำนกิจกรรมพนักงำน   
 สสปน. มีกำรส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
และมีเจตน์จ ำนงร่วมกันรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในองค์กร   
ให้พนักงำนมีกำรตระหนักรู้ รับทรำบ มีส่วนร่วม ในวันท่ี 5 เมษำยน 2562  เชิญชวน Post 
ภำพพนักงำนท่ีถ่ำยคูก่ับแผ่นป้ำย  /ภำพหมู่รวมพลัง ผ่ำน facebook  Social Media ต่ำงๆ   
 
 

  
                     
     
 

 
 



 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่   โดยให้แนวคิดกำรใช้ธรรมภิบำลในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนบทบำท
กำรปฏิบัติงำนใน สสปน. ในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

 

 
 

 
 
 



 แบบทดสอบเรื่องกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตในกำรคัดเลือกพนักงำนใหม่ 
 กำรคัดเลือกผู้สมัครท่ีสนใจท่ีสมัครงำน  สสปน.ได้ก ำหนดให้มีกำรท ำแบบทดสอบท่ีให้ผู้สมัคร

แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน 2 ข้อ และใช้ประกอบในกำรคัดเลือกผู้สมัครท่ีจะเข้ำมำเป็น
พนักงำน โดยให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ "กำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต"และกิจกรรมท่ี 
องค์กรควรมีกำรจัดหรือสร้ำงให้พนักงำนเกิดค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต  

 กำรสัมภำษณ์ผู้สมัครงำนโดยให้แสดงควำมคิดเห็นและยกตัวอย่ำงพฤติกรรมของตัวเองท่ีแสดง
ถึงควำมมธีรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 
 

การจัดกิจกรรมพนักงาน 
 มีนำคม : กำรจัดกิจกรรม ให้ควำมรู้เร่ือง “ กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอรัปชั่นขององค์กร”

ในวันพุธท่ี 13 มีนำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 09.00-12.00 น.  ณ ห้องเพรสซิเดนท์ 1-2  
ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  มีพนักงำนเข้ำร่วม 80 คน 

 

 
 

 
 



 
 เมษำยน  : กิจกรรมสงกรำนต์  ปี 2562  

 
  เพ่ือเป็นกำรสืบทอดเทศกำลวันสงกรำนต์ท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมำ  สสปน.เชิญชวน
พนักงำนร่วมอนุรักษ์สืบสำนประเพณีไทย จัดให้มีกำรสรงน้ ำพระ เพ่ือควำมเป็นศิริมงคล 
สักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิขององค์กร และรดน้ ำขอพรจำกผู้บริหำร ในกำรเริ่มต้นกำรท ำงำนปี 
2562    โดยเชิญชวนให้พนักงำนร่วมแต่งกำยชุดไทยย้อนยุค เส้ือลำยดอก ผ้ำไทย ผ้ำซิ่น ใน 
Theme “สุข ส ำรำญ สงกรำนต์ 4.0” เน้นเร่ืองกำรประหยัด เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

        
 
 
 



 
 

 พฤษภำคม ๒๕๖๒  : สสปน. เชิญชวนพนักงำน เข้ำร่วมกิจกรรม พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกฯ 
ร่วมสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม 

- เชิญชวนเชิญผู้บริหำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำท่ี ทุกท่ำน พร้อมใจใส่เสื้อโปโลสีเหลืองประดับ
ตรำสัญลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ในระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒  เนื่อง
ในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกอันเป็นมหำมงคลยิ่ง   เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   

 

 
 สสปน. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนพนักงำน เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทในกำรเสด็จพระรำชด ำเนิน

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงสถลมำรค ในวันอำทิตย์ท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เวลำ 
13.00 น.  

 


