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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ …….กำรปรับปรงุกระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดควำมผิดพลำดของเอกสำรติดต่อรำชกำร…………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ  (สวทช.)   
ที่อยู ่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึง่  

อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  
โทรศัพท์ …0 2564 7000………... โทรสำร ……0 2564 7084………….เว็บไซต์ ……www.nstda.or.th……………… 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) ……นำงสุปรำณี…บุญวงษ์…………...……………... ต ำแหน่ง ………ผู้จัดกำร…………………………  
โทรศัพท ์……0 2564 7000..ต่อ…81856………..…  โทรสำร …… 0 2564 7084….…………………..…….….……………  
มือถือ ………0 61536 3954…………………    อีเมล ………supraneea@nstda.or.th……………..………………………. 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในงำนที่ท ำอยู่ให้เกิด
ควำมต่อเนื่องได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ให้
พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสะดวก ส่งผลให้พนักงำนสำมำรถจัดท ำหนังสือ/เอกสำร
ติดต่อรำชกำรได้ตรงตำมระเบียบสำรบรรณ สำมำรถสื่อสำรควำมหมำยได้ถูกต้อง ตรงประเด็นมำกยิ่งขึ้น ประกอบ
กับรูปแบบกำรพัฒนำงำนที่สร้ำงขึ้นนี ้ ยังน ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนในรุ่นต่อๆ ไปได้ 
จึงเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดีข้ึน เอื้อให้พนักงำนได้มีช่องทำงเพิ่มพูนควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลำในกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำด จำก 141.25 ชม. เหลือ 2.42 ชม. คิดเป็น 98.29% 
2) ลดต้นทุนค่ำแรงของเวลำกำรแก้ไขเอกสำรทีผ่ิดพลำดจำก 42,375 บำท ลดลงเหลือ 725 บำท คิดเป็น 98.29% 
(ต้นทุนค่ำแรงมำตรฐำนระดับเจ้ำหน้ำที่ ช่ัวโมงละ 300 บำท หรือนำทลีะ 5 บำท) 
3) เพิ่มคุณภำพของหนงัสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำรให้ดีย่ิงข้ึน น ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน 
4) สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำนด้ำนเอกสำรติดต่อรำชกำร และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดความผิดพลาดของเอกสารติดต่อราชการ  
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ   (สวทช.)  เป็นหน่วยงำนในก ำกับของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จัดตั้งข้ึนโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ก ำกับดูแลทิศทำงกำรด ำเนินงำน มีพันธกิจ
ในกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรออกแบบมำพัฒนำผู้ประกอบกำรไทยด้วยกำรสร้ำงสรรค์
งำนวิจัยพัฒนำ ตลอดจนผลักดันกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ด้วยกลไกต่ำงๆ ตั้งแต่กำร
พัฒนำก ำลังคน พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ รวมถึงกลไกด้ำนกำรเงิน เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี และพัฒนำองค์กรให้
เจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรด ำเนินงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติ 4 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชำติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี 
(TMC) และสถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร รวมถึงส ำนักงำนกลำงที่มีสำยงำนบริหำร เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนกำรท ำงำนของศูนย์ต่ำงๆ ของ สวทช. 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

สวทช. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกส่วน
ภำยในองค์กรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำน
บริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำรน ำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 เข้ำมำด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ได้รับกำรควบคุมและสำมำรถตรวจสอบ
ไดอ้ย่ำงมีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ ด้วยกำรก ำหนดคุณลักษณะผลงำนที่มีคุณภำพขององค์กรไว้ ดังนี้ 

นโยบายคุณภาพ 
1. ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน  
2. ควำมรวดเร็ว และควำมตรงต่อเวลำ  
3. ควำมเป็นเลิศ  
4. ควำมสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
5. ควำมถูกต้องตำมหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
6. ควำมเช่ือมโยงในองค์รวม 

ซึ่งนโยบำยคุณภำพดังกล่ำว ตรงกับคุณลักษณะกำรส่งมอบผลงำนตำมภำรกิจของส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนกลำง ด้ำนกำรจัดท ำหนังสือและเอกสำรติดต่อรำชกำร ทั้งยังสอดคล้องตำมค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
ของ สวทช. โดยเฉพำะเรื่องกำรท ำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และกำร
สื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน (Teamwork)  และเรื่องควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำม
ค ำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น 
ยึดถือค ำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว (Deliverability)   

ด้วยนโยบำยคุณภำพขององค์กร ท ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรบริหำรงำนเอกสำร หรืองำนสำรบรรณ เป็นกลไก
ส ำคัญล ำดับต้นของหน่วยงำนต่ำงๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรเป็นสื่อในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลเุป้ำหมำย
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ตำมวัตถุประสงค์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เลขำนุกำรผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีและมีคุณภำพ สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ถูกต้อง ตรง
ประเด็น และเข้ำใจตรงกัน ทั้งนี้เพื่อให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของหน่วยงำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นระบบ
ที่ให้ควำมสะดวก ถูกต้องตำมระเบียบ มีประสิทธิภำพ ประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำย ทั้งยังช่วยลดควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดข้ึนจำกควำมผิดพลำดของหนังสือติดต่อรำชกำร ส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช.  ประกอบด้วย  
- Nation First : ค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม  
- Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท ำ อันเกิดจำก

กำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด 
- Teamwork :  กำรท ำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และกำร

สื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ ำใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน   
- Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมค ำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึงพอใจ

ของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือค ำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว 
- Accountability and Integrity :  เป็นมำกกว่ำควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึงควำมมีจริยธรรม โปร่งใส 

มีวินัยต่อกูฏระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสำยงำนอำชีพ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนกลำงได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดจ ำนวนเอกสำรผิดพลำดที่
ต้องแก้ไข โดยใช้ระบบควบคุมภำพ Q.C.C. และหลักกำร PDCA เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมคีวำมคำดหวัง
ถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริกำรจะได้รับ คือ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของกำรจัดท ำหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำร อันจะส่งผล
ให้สำมำรถน ำเสนอเอกสำรถึงผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ทั้งยังลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรพิมพ์ที่ผิดพลำด และสร้ำงควำมพึงพอใจในที่สุด  

 ปีงบประมำณ 2560 เป็นปีแรกที่เริ่มต้นจัดต้ังกลุ่มเพื่อให้สมำชิกได้ร่วมกันส ำรวจปัญหำและพบว่ำ เอกสำร
ที่จะน ำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำมีควำมผิดพลำดคิดเป็นร้อยละ 30 จึงก ำหนดเป้ำหมำยที่จะลดจ ำนวนเอกสำร
ผิดพลำดที่ต้องแก้ไขให้ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ภำยในปีงบประมำณ 2560 และเมื่อวิเครำะห์สำเหตุด้วยแผนผัง
ก้ำงปลำ (Cause and Effect Diagram) พบว่ำสำเหตุหลักที่เป็นปัญหำส ำคัญล ำดับต้นๆ ของควำมผิดพลำดมำจำก 
พนักงำนขำดควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรจัดท ำเอกสำร และขำดข้อมูลช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำน สมำชิกจงึ
ได้ร่วมกันก ำหนดแผนกำรแก้ไข โดยพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลช่วยเหลือกำรจัดท ำ
หนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำร และสร้ำง Template มำตรฐำนรวมถึง Checklist ต่ำงๆ บนระบบหลักของ
หน่วยงำนที่พนักงำนทุกคนเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ (NSTDA intranet) ตลอดจนให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือตรวจสอบ
เอกสำรหน้ำงำนจริง ท ำให้เอกสำรที่ต้องแก้ไขลดลงจำกร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 ภำยในปีงบประมำณ 2560 
และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 สมำชิกกลุ่มได้น ำโครงกำรดังกล่ำวกลับมำทบทวน น ำผลที่ตรวจสอบแล้วกลับมำพิจำรณำในรำยละเอียดลกึ
ลงไป ท ำให้พบว่ำยังปรำกฏฝำ่ยหนึ่งที่ยังจัดท ำเอกสำรไม่ถูกต้อง และพบควำมผิดพลำดของเอกสำรถึงร้อยละ 51       
สมำชิกกลุ่มจึงได้พิจำรณำร่วมกันและมีควำมเห็นว่ำแผนกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำอำจจะยังไม่ครอบคลุมเพียง
พอที่จะสำมำรถขจัดปัญหำได้ทั้งหมด ประกอบกับฝ่ำยที่ยังประสบปัญหำน้ัน เป็นฝ่ำยที่ได้จัดต้ังข้ึนมำใหม่ บุคลำกร
อำจจะยังขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องกำรจัดท ำเอกสำรติดต่อรำชกำร สมำชิกกลุ่มจึงตกลงร่วมกันที่จะปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอย่ำงเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไปในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งเมื่อท ำกำรวิเครำะห์สำเหตุ
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อีกครั้งพบว่ำสำเหตุที่ท ำให้เอกสำรผิดพลำด ยังคงเป็นสำเหตุในลักษณะเดียวกับปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) สำเหตุของปัญหำที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนภำยในร้อยละ 85 และ 2) สำเหตุที่
เป็นปัจจัยเหนือกำรควบคุมร้อยละ 15  

ดังนั้นมำตรกำรกำรแก้ไขในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในและกำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วม
ของพนักงำน ด้วยหลักของกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำทีมงำน  ดังนี้ 

1. ลงพื้นที่สอบถำมควำมเห็นและต้องกำรของพนักงำนกลุ่มเป้ำหมำย  
2. พัฒนำหลักสูตรกำรบรรยำยเฉพำะขององค์กร (Knowledge sharing) และจัดท ำคู่มือ Full Paper 
3. ปรับปรุงข้อมูลแหล่งสืบค้นด้ำนหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำรบน NSTDA Intranet ให้มีตัวอย่ำง

ที่หลำกหลำยมำกขึ้นสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรท ำงำนได้ทันที  
4. บันทึกวิดีโอกำรบรรยำยเพื่อสำมำรถกลับมำทบทวนเนื้อหำควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
5. จัดท ำ Poster สรุปสำระส ำคัญ (Help Information) และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ด้วย QR Code 
6. เผยแพร่ข้อมูลสำระส ำคัญของกำรจัดท ำหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำร บนคลังทรัพยำกร

กำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th (โครงกำรระบบสื่อออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ทำงไกล) 
 
  ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรบัปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำเอกสำรผิดพลำดที่ต้องแก้ไขตลอด 
ระยะเวลำ 16 เดือน (กุมภำพันธ์ 2560 - มิถุนำยน 2561) ลดลงจำกร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 และร้อยละ 8 
ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรกำรแก้ไขมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอย่ำงชัดเจน อีกทั้งพนักงำนได้พัฒนำ
ทักษะกำรท ำงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน จึงที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลำกรในหน่วยงำน ทั้งนี้สำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนไดด้ังนี ้

1. ลดระยะเวลำในกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำด จำก 141.25 ชม. เหลือ 2.42 ชม. คิดเป็น 98.29% 
2. พนักงำนมีศักยภำพเพิ่มข้ึนจริง สำมำรถแก้ไขปัญหำในงำนที่ท ำอยู่ได้และเกิดควำมต่อเนื่องในกำร

ด ำเนินงำน โดยเฉพำะฝ่ำยที่ประสบปัญหำเรื่องกำรจัดท ำเอกสำร สำมำรถลดควำมผิดพลำดของเอกสำร
จำกเดิมร้อยละ 51 เหลือเพียงร้อยละ 17          

3. ลดต้นทุนค่ำแรงของเวลำกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำดจำก 42,375 บำท ลดลงเหลือ 725 บำท คิดเป็น 
98.29%  (ต้นทุนค่ำแรงมำตรฐำนระดับเจ้ำหน้ำที่ ช่ัวโมงละ 300 บำท หรือนำทีละ 5 บำท) 

4. จัดท ำหลักสูตรและเผยแพร่องค์ควำมรู้ของหน่วยงำนเรื่องมำตรฐำนกำรจัดท ำหนังสือ/เอกสำรติดต่อ
รำชกำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

5. ส่งเสริมให้คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนดีข้ึน 
6. ไดพ้ัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในบทบำทของกำรเป็นวิทยำกรผู้บรรยำย  

 วันที่ 29 มี.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจ ำนวน 43 คน (เฉพำะพนักงำน NANOTEC) 
 วันที่ 16 พ.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจ ำนวน 81 คน (พนักงำนส ำนักงำนกลำง) 
 วันที่ 24 พ.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจ ำนวน 75 คน (พนักงำนส ำนักงำนกลำง) 
 วันที่ 8 มิ.ย.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจ ำนวน 31 คน (เฉพำะฝ่ำยกำรเงิน/ฝ่ำยกฎหมำย) 
 วันที่ 29 พ.ย.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจ ำนวน 11 คน (เฉพำะงำนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนชนบท) 

 
 
 
 
 
 

https://oer.learn.in.th/
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