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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส านักทรัพยากรบุคคล

ดร.อภิรักษ์  ปรีชญสมบูรณ์



หัวข้อน าเสนอ

แผนการพัฒนาบุคลากรภายใน

แผนการให้บริการทางวิชาการกับ
บุคคลภายนอก



การด าเนินงาน : แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน (ความรู้  ทักษะ  

คุณลักษณะ) ให้ตรงตามที่องค์กรต้องการ และส่งเสริม การพัฒนาใหพ้นักงานมทีักษะที่
หลากหลาย (Multi –skilled employees) เพื่อปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถปุระสงค์



ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

การจัดองค์ความรู้

องค์ความรู้
พ้ืนฐาน

องค์ความรู้
ธุรกิจปัจจุบัน

องค์ความรู้
ธุรกิจใน
อนาคต

• กลุ่มหลกัสูตรรองรับ TOT Digital 
Transformation

• การบริหารจดัการกลุ่มอาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น Cyber Security, Data Science and 
Engineering, Smart Communication, และ 
Trusting Service (ด าเนินการในระยะยาว ตั้งแต่ 
ปี 2562 – 2571)

• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างและการก าลัง
• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน IT 
• กลุ่มหลกัสูตรด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• กลุ่มหลกัสูตรด้านการขาย การบริการ และการตลาด
• กลุ่มหลกัสูตรด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร
• กลุ่มหลกัสูตรด้านกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และการ

บริหารความเสี่ยง
• อื่นๆ 

• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับเตรียมความพร้อมให้กับผูบ้ริหารและการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
• กลุ่มหลกัสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจดัซื้อจัดจ้างตาม 

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับเครือข่ายป้องกันการทจุริตคอรัปชั่นและ

ซื่อสัตย์โปร่งใส (ITA)
• กลุ่มหลกัสูตรเกี่ยวกับ CSR (Corporate Social Responsibility) 

/ CSV (Corporate Shared Value)

การด าเนินงาน : จัดองค์ความรู้

องค์ความรู้ธุรกิจในปจัจบุัน
(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5)

องค์ความรู้ธุรกิจในอนาคต
(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3)

องค์ความรู้พ้ืนฐาน
(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5)
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หัวข้อน าเสนอ

แผนการพัฒนาบุคลากรภายใน

แผนการให้บริการทางวิชาการกับ
บุคคลภายนอก



ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรูธ้รุกจิในอนาคต แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

กลุม่หลกัสตูรรองรบั TOT Digital Transformation และ กลุม่อาชพีเชีย่วชาญเฉพาะด้าน (รองรบัยทุธศาสตรท์ี ่ 1 และ 3)

• การสมัมนาเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับ Digital 
Transformation (ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน)

จ านวน 3 หลักสูตร
จ านวน 17 รุน่
ผู้เข้าอบรม 3,000 คน

จ านวน 3 หลักสูตร
จ านวน 11 รุน่
ผู้เข้าอบรม 2,784 คน

จ านวน 4 หลักสูตร
จ านวน 15 รุน่
ผู้เข้าอบรม 2,300 คน

• การบริหารจัดการกลุม่อาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ภายใน ทีโอที) ได้แก ่
Cyber Security, Data Science and Engineering, Smart 
Communication, และ Trusting Service
(1) จัดท า Skill Development Roadmap (ร่วมกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)
(2) จัดอบรม และสง่ไปอบรมกับสถาบนัภายนอก

(1) ประชมุร่วมกบั บก. ส านัก ศ. และ ซ. วันที่ 10 มิ.ย.62 เพื่อพิจารณาการ Matching Job  
ใหม่ กบั Functional Competency เดิมและ Functional Competency ใหม่

   จ านวน 7 หลกัสตูร
จ านวน 7 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 210 คน

จ านวน 13 หลกัสตูร
จ านวน 7 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 353 คน (รวม
อบรมภายนอก) 

จ านวน 3 หลักสูตร (ยังไม่รวม
หลักสูตรตามแผนฝกึอบรม 
Q3-4)

• จัดอบรมการใช้งานระบบและเครื่องมอีที่ได้มกีารพัฒนาขึ้นให้ Users ใชง้าน 
(พัฒนาคูม่ือการปฏิบัตงิานเพื่อใช้เปน็แนวทาง และเพื่อการอบรมให้สามารถ
ปฏิบัตงิานได้ตามวิธีการทีก่ าหนด )

จ านวน 1 หลักสูตร
จ านวน 2 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 120 คน

จ านวน 1 หลักสูตร
จ านวน 2 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 131 คน

จ านวน 1 หลักสูตร
จ านวน 2 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 100 คน

(2)

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรูธ้รุกจิในอนาคต แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

กลุม่หลกัสตูรรองรับ TOT Digital Transformation และ กลุม่อาชพีเชีย่วชาญเฉพาะดา้น (รองรบัยทุธศาสตรท์ี ่ 1 และ 3)
• การบริหารจัดการกลุม่อาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ภายใต้

ร่างยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ (ดศ.) : โครงการ Thailand Young Talent 
Development (TDYT)

• ประชาสมัพันธ์และเชิญชวน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ

• จัดการประชุมร่วมระหว่าง DEPA 
และมหาวทิยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 10 แหง่ เพื่อสรุปผลการ 
Clarify โจทย/์โครงการ และประมาณ
การจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการรุนที ่1 (มิ.ย.-ธ.ค.2562)

• มีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง สถาน
ประกอบการในกรงุเทพและ EEC เข้า
ร่วม 16 แห่ง (รวม ทีโอท)ี และมี
โครงการของสถานประการจ านวน 63 
โครงการ

• ด าเนินการจัดพิธีลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงระหว่าง ทีโอท ี DEPA  
มหาวิทยาลัย  และ สถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ  และพิธีเปิดโครงการ 
TDYT ในวันที่ 24 ม.ิย.62 และจัด Boot 
Camp  

     ช่วงแรก 24-28 มิ.ย.62  
     ช่วงทีส่อง 8-12 ก.ค.62

ด าเนินการจัดกจิกรรม
ภายใต้โครงการให้แล้วเสร็จ
ในรุ่นที ่1  และจะด าเนินการ
รุ่นที่ 2 ให้ครบ 2 รุ่น รวม 
200 คน สิน้สุด มิ.ย.63

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรูธ้รุกจิปจัจบุัน (รองรบัยทุธศาสตร์ที่ 1 – 5) แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

• กลุม่หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างและการก าลงั เช่น หลักสูตรด้าน 
Broadband (FTTx, WiFi)  ด้าน Mobile  ด้านความปลอดภัยในการปฏิบตังิานด้าน
ช่าง  ด้านการก าลงัและพลังงาน เป็นต้น)

(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที กลุม่วิศกรรม กลุม่ปฏิบัติการ / พนกังาน TOTOS) 

จ านวน 7 หลักสูตร 
จ านวน 14 รุน่

จ านวน 8 หลักสูตร
จ านวน 14 รุน่ 
ผู้เข้าอบรม  244 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

จ านวน 7 หลักสูตร
จ านวน 7 รุ่น 
ผู้เข้าอบรม  550 คน
และหลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4

• กลุม่หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เช่น หลกัสูตรด้าน 
Programming/Software ด้าน Hardware ด้านการจัดการข้อมลู ด้านความ
ปลอดภัยทางด้าน IT เป็นต้น

(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที กลุม่ IT ( ซ.  ศ.  ป. และอืน่ๆ )

จ านวน 8 หลักสูตร 
จ านวน 8 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 240 คน

จ านวน 11 หลกัสตูร
จ านวน 11 รุน่ 
ผู้เข้าอบรม  102 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4

• กลุม่หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน
(เป้าหมาย : ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และพนกังาน ทีโอท ีทกุกลุม่)

จ านวน 3 หลักสูตร 
จ านวน 5 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 290 คน

จ านวน 5 หลักสูตร
จ านวน 5 รุ่น 
ผู้เข้าอบรม  199 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรูธ้รุกจิปจัจบุัน (รองรบัยทุธศาสตร์ที่ 1 – 5) แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

• กลุม่หลักสูตรด้านการขาย การบริการ และการตลาด
(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที กลุม่ขายและการตลาด (ป.  ข. และอื่นๆ))

จ านวน 10 หลกัสตูร 
จ านวน 15 รุน่

จ านวน 8 หลักสูตร
จ านวน 14 รุน่ 
ผู้เข้าอบรม  568 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

จ านวน 1 หลักสูตร
จ านวน 6 รุ่น 
ผู้เข้าอบรม  600 คน
(ยังไม่รวมหลักสูตรตาม
แผนฝึกอบรม Q3-4)

• กลุม่หลักสูตรด้านการเงนิ การบัญชี และภาษีอากร 
(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที สายงาน ง.  งานการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

จ านวน 2 หลักสูตร 
จ านวน 12 รุน่

จ านวน 5 หลักสูตร
จ านวน 11 รุน่ 
ผู้เข้าอบรม  102 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

• กลุม่หลักสูตรด้านกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง
(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที (ม.  ต.  สธ.) และกลุม่สนับสนนุที่เกี่ยวข้อง)

จ านวน 2 หลักสูตร 
จ านวน 3 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 460 คน

จ านวน 3 หลักสูตร
จ านวน 3 รุ่น 
ผู้เข้าอบรม  546 คน
(รวมอบรมภายนอก) 

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุ่มองค์ความรู้พื้นฐาน (รองรับยุทธศาสตร์ที ่1 – 5) แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนินงาน แผน 
Q 3-4/62

• กลุ่มหลกัสูตรส าหรับเตรียมความพร้อมให้กับผูบ้ริหารและการพัฒนาภาวะผู้น า 
(1) ผู้บริหารระดับสูง (ชจญ. ชึ้นไป) (หลักสูตรภายนอก และ IOD)
(2) เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้บรหิารระดับสูง 

 (ผจก. ชจญ.) (หลกัสูตร ADP และหลักสูตรภายนอก)
(3) เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

 (ผส.  ผจก.) (หลกัสูตร MDP และหลกัสูตรภายนอก)
(4) เตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น (ผจ.ศูนย์  ผส.)

 (หลกัสูตร BDP และหลกัสูตรภายนอก)
(5) การพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับ ผจ.ศูนย์ และโทรศัพท์จังหวัด (LDP)
(6) การพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการส าหรับโทรศัพท์จังหวัด (CEO ระดับ

จังหวดั)

จ านวน 1 รุ่น

จ านวน 3 รุ่น

(รวมอบรมภายนอก) 
จ านวน 3 หลกัสูตร
ผู้เข้าอบรม  4  คน

จ านวน 1 รุ่น 9 คน

จ านวน 4 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 381 คน

จ านวน 2 หลกัสูตร
ผู้เข้าอบรม  2 คน

จ านวน 1 รุ่น

จ านวน 1 รุ่น

จ านวน 1 รุ่น

-

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรู้พืน้ฐาน (รองรบัยทุธศาสตร์ที่ 1 – 5) แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

• กลุม่หลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซือ้จัดจ้างตาม พรบ.การจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เงื่อนไข และกระบวนการที่ก าหนด
ตาม พรบ. และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและค าสัง่ที่เกี่ยวข้องภายใน บมจ.ทโีอที)

(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที กลุม่สนบัสนุน และที่เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้าง)

จ านวน 1 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 200 คน

จ านวน 4 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 125 คน

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

• กลุม่หลักสูตรส าหรับเครอืข่ายป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่และซื่อสตัย์โปร่งใส 
(ITA)

(เป้าหมาย : ทีม ศปท. และ พนกังาน ทีโอที ทุกกลุ่ม)

จ านวน 1 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 200 คน

จ านวน 1 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 200 คน

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

• กลุม่หลักสูตรรองรับกจิกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) / 
CSV (Corporate Shared Value) 

(เป้าหมาย : พนักงาน ทีโอที ที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรม)

จ านวน 1 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 300 คน

จ านวน 1 หลักสูตร 
จ านวน 1 รุ่น
ผู้เข้าอบรม 303 คน

(หลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรม Q3-4)

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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ลบั

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

บริหาร ปฏิบติัการ วิศวกรรม IT ขายและการตลาด สนบัสนุน
ปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) 1,247 1,362 221 250 1,815 2,454 

ปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) 3,683 6,643 1,010 1,153 9,351 9,109 

ปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) 2,739 5,239 1,184 1,111 8,504 9,985 

1,247 1,362 

221 250 

1,815 

2,454 

3,683 

6,643 

1,010 1,153 

9,351 9,109 

2,739 

5,239 

1,184 1,111 

8,504 

9,985 
จ ำนวนคนที่เข้ำรับกำรอบรม

7,349
30,949
28,762

การด าเนนิงาน :สถิติการฝึกอบรม จ าแนกตาม 6 กลุ่มบุคลากร
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ลบั

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

บริหาร ปฏิบติัการ วิศวกรรม IT ขายและการตลาด สนบัสนุน
ปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) 1,247 1,362 221 250 1,815 2,454 

ปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) 1,422 1,108 189 181 1,986 2,149 

ปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) 840 1,004 206 156 1,698 1,991 

1,247 
1,362 

221 250 

1,815 

2,454 

1,422 

1,108 

189 181 

1,986 

2,149 

840 

1,004 

206 
156 

1,698 

1,991 

จ ำนวนคนที่เข้ำรับกำรอบรม

7,349
7,035
5,895

การด าเนนิงาน :สถิติการฝึกอบรม จ าแนกตาม 6 กลุ่มบุคลากร
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หัวข้อน าเสนอ

แผนการพัฒนาบุคลากรภายใน

แผนการให้บริการทางวิชาการกับ
บุคคลภายนอก



ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

แผนงาน แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

•การด าเนินกจิกรรมการพัฒนาเครือข่ายเนต็อาสาประชารัฐ
ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ (พ.ย. 61 – ก.พ. 62: 
งบประมาณ 23.65 ล้านบาท)

รอแจง้/ประสานงานกบั ทโีอที ในพื้นที่เพื่อจัด
กิจกรรม “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชา
รัฐ” ให้ครบถ้วนทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ให้แล้ว
เสร็จในเดือน ก.ย. 

ด าเนินการจัดกจิกรรมฯ 
ไปแล้วจ านวน 18,647 
คน/หมู่บา้น

ด าเนินการจัดกจิกรรมฯในส่วนที่
เหลือจ านวน 6,053 คน/หมู่บ้าน 
โดยใช้งบประมาณเดิมที่หลืออยู่
ประมาณ 4.00 ล้านบาท

• การด าเนินกจิกรรมภายใต้โครงการ USO Net รอความชัดเจนจาก PMO (Project 
Management Office) ของโครงการ USO 
Net

- รอความชัดเจนจาก PMO 
(Project  Management Office) 
ของโครงการ USO Net

• การจัดหลักสูตรอบรมและสัมมนาให้แก่บคุคล/องคก์ร
ภายนอก

• จ านวน 5 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม 68 คน
มีรายได้รวม 1.046 ล้านบาท (รวมvat)

จ านวน  1 หลกัสตูร ผุ้เข้าอบรม 
5 คน 

• จัดอบรมตามแผนประจ าป ี2562 ให้กับ TOT OS • จ านวน 7 หลกัสตูร  14 รุ่น มีจ านวนผู้เข้าอบรม 322 คน
มีรายได้รวม 0.525 ล้านบาท (รวมvat)

จ านวน  3 หลกัสตูร 21 รุ่น 
ผู้เข้าอบรม 928 คน

การด าเนนิงาน : แผนการสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางวิชาการแกค่คลภายนอก
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ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน

กลุม่องคค์วามรูธ้รุกจิในอนาคต แผน 
Q 1- 2/62

การด าเนนิงาน แผน 
Q 3-4/62

กลุม่หลกัสตูรรองรบั TOT Digital Transformation และ กลุม่อาชพีเชีย่วชาญเฉพาะดา้น (รองรบัยทุธศาสตร์ที่ 1 และ 3)
• การบริหารจัดการกลุม่อาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ภายใต้

ร่างยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ (ดศ.) : โครงการ Thailand Young 
Talent Development (TDYT)

• ประชาสมัพันธ์และเชิญชวน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ

• จัดการประชุมร่วมระหว่าง DEPA 
และมหาวทิยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 10 แหง่ เพื่อสรุปผลการ 
Clarify โจทย/์โครงการ และประมาณ
การจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วม
โครงการรุนที ่1 (ม.ิย.-ธ.ค.2562)

• มีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง สถาน
ประกอบการในกรงุเทพและ EEC เข้า
ร่วม 16 แห่ง (รวม ทีโอท)ี และมี
โครงการของสถานประการจ านวน 63 
โครงการ

• ด าเนินการจัดพิธีลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงระหว่าง ทีโอท ี DEPA  
มหาวิทยาลัย  และ สถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ  และพิธีเปิดโครงการ 
TDYT ในวันที่ 24 มิ.ย.62 และจัด Boot 
Camp  

     ช่วงแรก 24-28 มิ.ย.62  
     ช่วงทีส่อง 8-12 ก.ค.62

ด าเนินการจัดกจิกรรม
ภายใต้โครงการให้แล้วเสร็จ
ในรุ่นที ่1  และจะด าเนินการ
รุ่นที่ 2 ให้ครบ 2 รุ่น รวม 
200 คน สิน้สุด มิ.ย.63

การด าเนินงาน : แผนพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
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แผนงานที่ส าคัญของ จสก. ประจ าปี 2562
จ านวน  13  แผนงาน



3.  แผนการฝกึอบรมโครงการวฒันธรรม 
TOT 4Ds Townhall  :  
จัดหลักสตูร วัฒนธรรมการท างานสูค่วามส าเรจ็ 
โดย พระมหาวุฒิชัย วัชรเมธี  เมื่อวนัที ่11 
กุมภาพันธ ์2562  มีผู้เข้าอบรมจ านวน 819 คน

2. แผนการฝึกอบรมโครงการการน า
ยุทธศาสตร์ สูก่ารปฏิบตั ิและเชือ่มโยงกับ
การสรา้งสมรรถนะของคนในสว่นงาน

(ลดความเสี่ยง เรื่องการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตขิอง 
    ทีโอที และ แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรม TOT4Ds)

   อยู่ระหว่างประสานงาน และออกแบบหเนื้อหา

แผนงานทีส่ าคญัของ จสก. ประจ าป ี2562

1. แผนพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นการ

เรยีนรูแ้บบ Online Learning 
หลักสูตร “การปรับตัวสู่ยุคเทคโนโลยี 5 G” (e-learning) 
ได้ด าเนินการออกแบบและจัดท าเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ออยู่ระหว่างการจัดท าบนเรียนเพื่อขึ้นระบบ online 
ก าหนดเปิดหลักสูตรให้อบรมได้ ช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป

 6. แผนการฝึกอบรมตาม TOT Digital 
Transformation

จัดหลักสตูร CEO น้อยกบั Big Data และระบบการใช้
งาน IT เพื่อสนับสนนุการบริหารงานแบบบูรณาการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด   ให้ผู้จัดการส่วนระดับ
โทรศัพทจ์งัหวัดและผู้เกี่ยวข้องระบบ ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว จ านวน 4 รุ่น (จ.หนองคาย  จ.จันทบุรี สก. 
และ จ.อยุทธยา)  มีผู้เข้าสัมมนา รวมจ านวน 381 คน

    

5. แผนการฝึกอบรมดา้นการบรหิารพสัดแุละการ
จดัซือ้จดัจา้ง (สอดคลอ้งกับ พค. และ สธ.)
 จัดอบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 1 วันที ่30 -31 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าอบรม
จ านวน 117 คน  จัดเพิ่มเติมในไตรมาส 3-4

4. แผนการฝกึอบรมดา้นธรรมาภบิาล 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(สอดคลอ้งกับแผนการด าเนินงานของ สธ.) 
อยู่ระหว่างประสานงาน และออกแบบเนื้อหา

แผนงาน 13 แผน ด าเนินการแล้วมผีลสรุป ดังนี้



 8. แผนการพฒันาหลกัสตูร การพฒันา
ศักยภาพของผู้บรหิาร

   จัดอบรมหลักสูตร ADP  ระหว่างวันที ่13 
พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 19 มิถนุายน 2562   
(อยู่ระหว่างด าเนินการอบรม)

7. แผนการฝึกอบรมตาม แผนการปอ้งกนั
และปราบปรามการทจุรติ ป ี2562 

    7.1 จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการสืบสวน 
สอบสวนข้อเท็จจริงและการด าเนินการทาง
วินัย  จ านวน 2 รุ่น

         รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562     มีผู้
เข้าอบรม จ านวน 56 คน

         รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562  
    7.2 จัดอบรมหลักสูตร การประเมินคุณธรรม และ

ความโปร่งใส ( ITA : IIT ) ปี 2562 ของ ทีโอ
ที  

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  มีผู้เข้าอบรม 
จ านวน 103 คน

    7.3 จัดอบรมคณะกรรมการ  หลักสูตร เทคนิค
การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท า
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

         อยู่ระหว่างก านดวันอบรม (ศปท.)

แผนงานทีส่ าคญัของ จสก. ประจ าป ี2562

6. แผนการฝึกอบรมตาม TOT Digital 
Transformation (ตอ่)
       6.2 การสัมมนาเรื่อง Business Driver and Cyber 
security in Digital Transformation (12 มี.ค.62)  มีผู้เข้า
สัมมนา จ านวน 781 คน
   6.3 โครงการสัมมนา เรื่อง Digital Transformation 
In disruptive World ก าหนดจัด จ านวน 14 รุ่น 
กลุ่มเป้าหมาย 2,000 คนขึ้นไป
ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 รุ่น  มีผู้เข้าสัมมนา รวมจ านวน 
1,622 คน

 9. แผนการพฒันาผูบ้รหิารตาม IDP  : 
อยู่ระหว่างประสานงาน และออกแบบเนื้อหา
    
.

แผนงาน 13 แผน ด าเนินการแล้วมผีลสรุป ดังนี้



12. แผนการฝึกอบรมตามโครงการ CG 
AND CSR  : 

TOT จัดอบรม TOT Young Club เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน SDGs   Sustainable 

Development Goals   ที่ระยอง

11. แผนการพฒันาศยักภาพดา้น
การเงนิ : จัดหลกัสตูร Finance for 
non-finance  ด าเนนิการแล้ว จ านวน 6 รุน่    
มีผู้เข้าอบรม รวมจ านวน 546 คน       

แผนงานทีส่ าคญัของ จสก. ประจ าป ี2562

10. โครงการอบรม สมัมนาและทศันศึกษาเพือ่
พฒันาบคุลากร ประจ าป ี2562 (ตาม
แผนงานของ บก.)
     ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

13. แผนการจดัอบรม ของ TOT Academy
13.1 หลักสูตร TRAINING PLATFORM AS A SERVICE (27 ก.พ.62) มีผู้เข้าอบรม รวมจ านวน 42 คน 
13.2   โครงการสมัมนาเรื่อง ความทา้ทายและอนาคต ของ สถาบันวชิาการ ทีโอท ีกบั ยทุธศาสตรการวางแผนพัฒนาบคุคล

              ขององคก์รในยุคดิจิทลั (ช่วงที่ 1 วันที่ 1-2 เม.ย.62 และ ช่วงที่ วันที่ 22-23 เม.ย.62) มีผู้เข้าอบรม รวมจ านวน 42 คน 
 13.3   หลกัสตูร การให้บริการที่เปน็เลศิ (วันที่ 10 เมษายน 2562) มีผู้เข้าอบรม รวมจ านวน 42 คน 

     13.4   การสมัมนาเรือ่ง ความท้าทายและอนาคต ของ สถาบนัวิชาการ ทีโอท ีกบั ยทุธศาสตรการวางแผนการตลาด
      วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  มีผู้เข้าอบรม รวมจ านวน 31 คน 

แผนงาน 13 แผน ด าเนินการแล้วมผีลสรุป ดังนี้

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ | ทสก. 
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2. งานตรวจแก้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่อพ่วง ส าหรับ    
   พนักงานและงานบริการด้านฝึกอบรม

         3. งานบรกิารข้อมูลสารสนเทศ และระบบงาน IT ภายใน สก.

          4. งานออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข ระบบ IT

ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ [ทสก.]

 1. งานออกแบบติดตั้งซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เครือข่ายและ
    เลขหมาย

1,650 รายการ

187 รายการ

18 งาน

79 งาน
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6. งานบริการ e-Learning  และ สอบ Online

         7. งานออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ [ทสก.]

5. งานออกแบบ พัฒนาบทเรียน e-Learning และ สื่อ Video

         8. งานบริการห้องสมุด / Co-working space 

36 หลักสตูร : 267 คน [e-Learning |  3,511 คน [สอบ online ]

81 งาน

3,402 คน : 5,510 รายการ

3 หลักสูตร และ 17 สือ่ video
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