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การเสริมสร้างสมรรถนะทีมงานและปรับเปล่ียน
กระบวนคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ 
สศอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 -โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร "การสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ือการท างานเป็นทีม"
 -ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม
แหลมผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

• รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร

• หลักการบริหารองค์การ
ภาครัฐ
• ยุค Digital Economy

พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความ

เหมาะสมของหลักสูตร
ในแต่ละระดับ

ประเมินผลก่อนและ
หลังการฝึกอบรม

• รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร

• มนุษยสัมพันธ์กับการสร้าง
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ   
• การพัฒนาคนและพัฒนา
ทีมงานด้วยความคิดเชิงบวก 
(POSITIVE THINKING)    
• การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพกับภาวะผู้น า

แห่งการเปล่ียนแปลง         
• กิจกรรมกลุ่ม (WORKSHOP)

พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความ

เหมาะสมของหลักสูตร
ในแต่ละระดับ

ประเมินผลก่อนและ
หลังการฝึกอบรม

2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์การ
ภาครัฐยุค Digital Economy เพ่ือการเข้าสู่ 

Thailand 4.0
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ /กิจกรรม / หลักสูตร

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

หน่วยงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แนวทางการพิจารณา แนวทางการประเมินผลเชิง
ปริมาณ
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หลัก สนับสนุน
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รวม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

รูปแบบการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
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4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร ในยุค Thailand 4.0
 -อบรบหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

 -โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.
นบส.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นท่ี 11
 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome”
 -อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการ
ใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) ประจ าปี 2562
 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นท่ี 12
 -การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย"
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• รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร
• การศึกษาดูงาน
• กิจกรรมกลุ่ม 

(WORKSHOP) 
• การบริหารจัดการองค์กรใน
ยุค Thailand 4.0

พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมของหลักสูตร
ในแต่ละระดับ

ด าเนินการประเมินผล
ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม

ประเมินผลก่อนและ
หลังการฝึกอบรม

• รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร
• การน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะในการท างาน
เฉพาะด้าน 

พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมของหลักสูตร
ในแต่ละระดับ
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3 การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ สศอ. เพ่ือรองรับ
ระบบก าลังคนคุณภาพ ส าหรับข้าราชการระดับ
ช านาญการและระดับปฏิบัติการ
 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ "  
 -การบรรยาย เร่ือง "แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยงานภาครัฐ”
 -หลักสูตร "เทคนิคการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์"
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หลัก สนับสนุน

ไตรมาส 1

สายงาน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รวม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

รูปแบบการพัฒนา

ตัวช้ีวัด

5 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถบุคลากรของ สศอ. เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

 / 15 5 20 • รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร
• การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์จาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ (Case 
Study)
• การศึกษาและท าความ

เข้าใจเก่ียวกับ Digital Citizen

พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมของหลักสูตร
ในแต่ละระดับ

ด าเนินการประเมินผล
ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม


