
 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  ประจําป 2563 (ที่มา  แผนการพัฒนาบุคลากรสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (Matrixกับระดับตําแหนง)ป 2563 -2567

การประชุม สัมมนาและฝกอบรมในประเทศประจําปงบประมาณ  2563 

งาน / โครงการ รวม จํานวน จํานวน จํานวน คนวัน ผลที่ไดรับและคาดวาจะไดรับ

หลักสูตร / งบรายจาย กลุมเปาหมาย

คาใชจาย/

หลักสูตร(บาท)

(ครั้ง) (วัน) ผุเขา

อบรม

(คน)
ตามเปา

Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. 

รวมทั้งสิ้น Inhouse 15 หลักสูตร  outside …70…หลักสูตร ป 2563= 220 คน 3,000,000       600

1. หลักสูตรอบรมที่ มว. ดําเนินการจัดเอง  In-house  Training 

 - สําหรับพนักงานใหม (1-5)
1.1 หลักสูตรปฐมนิเทศ (พนง.ใหมที่ยังไมผานการ

อบรม10 คน + วิทยากรภายใน 9คน )

คาอาหารวาง(2มื้อ*1วัน*35 บ.*24คน)

1,680บ. + อาหารกลางวัน (1วัน *170บ.*

24คน)4,080 บ. +เบ็ดเตล็ด 2,240บ.)

พนักงานใหม 

(วิทยากรภายใน)

8,000          1 1 10 10  / ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

องคกร กฎระเบียบ สวัสดิการ 

วัฒนธรรมและสภาพทั่วไปของ

องคกร และระบบงานดานเอกสาร

1.2 โครงการอบรมใหความรู ปลุกจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 - พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 

(พนง.ใหมที่ยังไมผานการอบรม 10คน + 

วิทยากรภายใน4และทีมHR4 คน, )

คาอาหารวาง(2มื้อ*1วัน*35 บ.*18คน)

1,260บ. + อาหารกลางวัน (1วัน *170บ.*

18คน)  3,060 บ. +เบ็ดเตล็ด 680บ.)

พนักงานใหม (ที่เขา

ปฐมนิเทศ) (วิทยากร

ภายใน )

5,000          1 1 10 10  / สงเสริมคูณธรรม จริยธรรม ปลุก

จิตสํานึก ในการปองกันการทุจริต

ในองคกรรัฐ (เปนการปองกันเชิง

รุก)

 - ( ระเบียบสํานักนายก วาดวย

ความปลอดภัย ทางเอกสาร

ราชการ)

Quater 3 Quater4

  เปนหลักสูตรบรรยายหรือกิจกรรม เพื่อเสริมทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเชิงบวก ทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต /ความปลอดภัย  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและ

ความสามัคคีภายในองคกร คุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปนทีม แกกันและกัน สงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพสู " I  AM NIMT" ดังตอไปนี้

ป 2562 ป 2563

Quater 1 Quater 2
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1.3 ISO 9001:2015 & Internal Auditor  

( กรณีที่มีพนักงานใหมนอยกวาหรือเทากับ 

14คน /คนละ 8,025 บ.* 10 คน(รวม vat7

แลว) บ. จะสงเขาอบรมภายนอก (MASCI)  

(3 วัน)

พนง. ใหม (อาจมี ผูที่เปน 

auditor และตองการ

refresh)

80,000        1 3 10 30  / ใหเขาใจในระบบคุณภาพ รักษา 

และตอบสนอง นโยบายคุณภาพ 

ของสถาบัน

1.4 ISO/IEC 17025: 2005 (สงอบรมกับกลุม

งานพัฒนาธุรกิจ )

เฉพาะพนง. ใหมสายมาตร

วิทยา(วิทยากรภายใน)

- 1 3 11 33  / ใหเขาใจในระบบคุณภาพ รักษา 

และตอบสนอง นโยบายคุณภาพ

(ดานมาตรวิทยา) ของ

หองปฏิบัติการ

1.5 Uncertainty of Measurement 

(สงอบรมกับกลุมงานพัฒนาธุรกิจ )

เฉพาะ พนง. ใหม สาย

มาตรวิทยา

(วิทยากรภายใน)

- 1 2 11 22  / ใหมีคามรู ความเขาใจ ทักษะใน

การวัดที่ถูกตองและแมนยํา 

เครื่องมือ

1.6 ISO/IEC 17034

(สงอบรมกับกลุมงานพัฒนาธุรกิจ )

เฉพาะ พนง. ใหม สาย

มาตรวิทยา ฝค. 

(วิทยากรภายใน)

- 1 2 2 4  / ใหมีคามรู ะบบคุณภาพ รักษา 

และตอบสนอง นโยบายคุณภาพ

(ดานมาตรวิทยาดานเคมีและ

ชีวภาพ) ของหองปฏิบัติการ

 - หลักสูตรเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก I AM NIMT/นโยบายสถาบัน / 

ความปลอดภัย  (1.7-1.9)

1-3
ก.ย.
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1.7 หลักสูตรดานความปลอดภัย :การฝกซอม

ดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟ (รวมพนง.และ

ทีมวิทยากร รปภ. แมบาน)ภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ

(คาวิทยากรและอุปกรณประกอบการสอน +

(คาอาหารวาง 2 มื้อ)+ อาหารกลางวัน  +

เบ็ดเตล็ด(คาเอกสาร คาชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ)

ผูบริหารและพนักงานทั้ง

สถาบัน

(วิทยากรหนวยงานรัฐที่

รับรองโดย กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย)

90,000        1 1 140 140  / เพื่อเปนการสงเสริมการรักษา

ความปลอดภัยในการทํางาน  

  - จัดทั้ง 4 อาคาร คือ อาคาร

ผดุงมาตร อาคารสํานักงานกลาง  

อาคารมาตรธํารง และอาคาร หป. 

เสียงและการสั่นสะเทือน 

1.8 นโยบายสถาบัน : ปลุกจิตสํานึกดานการ

อนุรักษพลังงาน NIMT Energy day (คา

วิทยากร =1,800 บ./1.5 ชม.) +(คาอาหาร

วาง 1 มื้อ*35บ.*150คน)5,250 บ. +

เบ็ดเตล็ด 2,510บ.)

ผูบริหารและพนักงานทั้ง

สถาบัน

8,000          1 0.5 150 75  / สงเสริมใหพนักงานตระหนักการ

ประหยัดพลังงาน ตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและการประหยัด

น้ําของ มว.

1.9 ผมว. พบ พนักงาน (ผูบริหาร พบพนักงาน)

(ผูบริหารพบพนักงาน ผานทางกิจกรรม การ

ใหพนักงานเขาฟงนโยบายการบริหาร เปนตน)

ผูบริหารและพนง. ทั้ง

สถาบัน

-  /  /  /  / เพื่อสรางความเขาใจและเปนการ

สื่อสารพนง. ทั้งเชิงนโยบาย,  

ความกาวหนา/กิจกรรมสถาบัน ที่

กําลังดําเนินการ หรือผลจากการ

ดําเนิการ

1.10 การบริหารโครงการ  (พนง.25+ทีมงาน

วิทยากร 3 ทาน)  (2 วัน)

(ราคารวมคาวิทยากร+คาอาหารวาง(2มื้อ*2

วัน)+ อาหารกลางวัน= 165,000 บ. +

เบ็ดเตล็ด 5,000บ.)

พนง.ที่ไดรับมอบหมายให

เขาอบรม (ระดับชํานาญ

การ / ชํานาญงาน)

(วิทยากรจาก NIDA.)

170,000      1 2 25 50  /  เปนหลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา

สําหรับผูนํามือใหม (New Leader)

 - หลักสูตรพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ และเตรียม

ความพรอม

23-
24
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1.11 การขับเคลื่อนความสําเร็จดวย OKR (การทํา

แผน - ติดตาม) 

(พนง.25+ทีมงานวิทยากร 3 ทาน)  (2 วัน)

(ราคารวมคาวิทยากร+คาอาหารวาง(2มื้อ*2

วัน)+ อาหารกลางวัน= 165 000 บ  +

1.หน.กลุมงาน 

2.พนง.ที่ไดรับมอบหมายให

เขาอบรม (ระดับชํานาญ

การ พิเศษ) 

(วิทยากรจาก NIDA / มธ )

170,000      1 2 26 52 เปนหลักสูตรพัฒนา หน.กลุมงาน

1.12 หลักสูตรยุทธศาสตรและการจัดการเชิงกล

ยุทธ  / การคิดเชิงกลยุทธ  (2 วัน)

1.ผูบริหารระดับฝาย (7 คน)

 2.หน.กลุมงาน ที่จะ

เตรียมความพรอม

(วิทยากรจาก NIDA./ มธ.)

170,000      1 2 20 40  / เปนหลักสูตรพัฒนา หน.ฝาย /

ผจก.ฝาย

1.13  หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุน

ที่ 10  (e-Government Executive 

program : e-GEP) โดยสถาบันพัฒนา

บุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ(TDGA) 

(โปรแกรมมีดูงานตางประเทศ) 

 หมายเหต ุเรียนทุกวัน พฤ. เริ่มลงทะเบียน

สมัคร 30 พ.ย. 2562 - 23/04/2563)

สําหรับผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (Chief 

Information Officer : 

CIO) : รอง ผมว.

240,000      1 1  /  เปนหลักสูตรจําเปน สําหรับ   

ผูบริหาร(ระดับสูง/ตน) 

ทั้งนี้ สถาบัน ไดมอบหมาย /

แตงตั้ง รอง ผมว. เปน  CIO 

คาใชจายประมาณ  240,000 บาท

1.14 โครงการเสริมเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา

ดุลยภาพชีวิตของบุคลากรภาครัฐ (ปจฉิม)

อายุ 58 ปขึ้น (9,000 บ./คน/4วัน)

ผูบริหาร / พนักงานที่มี 

อายุ 58 ป ขึ้นไป

9,000          1 4 1 4 ป 2563 : ร.ต.ชลิต คุมทวี

8-10
ก.ค.6
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1.15 หลักสูตรอบรมรวมกับองคกรของรัฐที่จัดตั้ง

ขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ทีผู่บริหาร ทอพ. 

เห็นชอบ ตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(คณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

อภิบาล) โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 -การจัดการประชุมทุกเดือนคณะผูบริหาร

องคกร และคณะทํางาน รวมกัน 12 ครั้ง 

 - จัดประชุมวิชาการประจําป 2563

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  / สัมมนา /

 อบรม เชน  วิเคราะห กม. เชน พรบ.

เงินกองทุน, CSR.

 - ผูบริหาร มว.

 -ผูที่เปนคณะทํางานใน 4 

ดาน เชน ดานการ

สนับสนุนการพัฒนา

ประเทศและประชุม

วิชาการของ ทอพ. /พัฒนา

องคกร /ประชาสัมพันธ 

และระบบอภิบาล เปนตน

 - พนง.ผูไดรับมอบหมาย

เขากิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู (พนักงานสาย

สนับสนุนและสายมาตร

ิ )

50,000        5 12 1 4  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / สรางความสัมพันธและเครือขาย

ในการทํางานรวมกัน ระหวาง

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. 

เฉพาะ เพื่อเพิ่มพูนความรู และ

ทักษะในการดําเนินงานในดาน

ตางๆตามแผนงานที่กําหนด 

รวมถึงเทคนิค หรือการนํา best 

practice มารวมแลกเปลี่ยน

เพื่อใหสามารถนามาใชประโยชน

ในการดาเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (นําไปใชจริง)

รวม  1.Inhouse 1,000,000   13  24 453 542 - - - 

2.1 หลักสูตรกฎหมายสําหรับผูบริหาร /

มาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ (ความรูดาน

กฎหมาย ระเบียบ เชน กฎหมายปกครอง, 

พ.ร.บ.ละเมิด)  (อบรมภายนอก : ศาล

ปกครอง / NIDA) (25,000 บาท / คน)

 -ผูบริหารระดับ

อํานวยการสูงหรือ 

อํานวยการตน ที่ รก. หฝ. 

(เตรียมความพรอม)

75,000        1 7 3 21  / เสริมภาวะผูนําธรรมาภิบาล ใน

ดานการบริหารและพัฒนา

พนักงานเพื่อสงเสริมใหมีความ

โปรงใสเปนธรรม 

1.นายรภัทร (ไดเคยเสนอป2562) 

2.น.ส.พริมา

3.น.ส.จริยา

   หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ (ขอ 2.1 - 2.3 เปนนโยบายที่ ผมว.ไดเห็นชอบในการเสนอแผนพัฒนาทางการบริหารแลว)

2 . Outside การพัฒนาความรู/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) กําหนดงบ IDP กระจายแตละฝายที่มี

แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน  ที่รับผิดชอบพัฒนาตามFunctional และพัฒนาทักษะดาน  IT



2.2  หลักสูตรสําหรับนักบริหารระดับกลาง /

อํานวยการ สูง(ผูบริหารระดับฝาย)

: หลักสูตรธรรมาภิบาลผูบริหารระดับกลาง 

สําหรับผูบริหารระดับกลาง (อํานวยการสูง :

ระดับฝาย)  

ผมว. ไดเห็นชอบ นายร

ภัทร ผฝบ. (2563)

80,000        1 1  1.นายรภัทร ผฝบ. (2563) กรณี

ไมสามารถเขาอบรม จะเปนลําดับ

ที่ 2 

 2. นายจรัญ หฝค. (2564)

 หมายเหต ุโปรแกรมหลักสูตรสําหรับ

ผูบริหารระดับสูง (โปรแกรมมีดูงาน

ตางประเทศ) (สงอบรมภายนอก เชน 

สํานักงาน ก.พ. / สถาบันพระปกเกลา )

สําหรับผูบริหารระดับ

อํานวยการสูง ที่ยังไมผาน

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง

 /ผูบริหารใหเขาอบรม

เตรียมความพรอม)  เพื่อ

เตรียมความพรอม ระดับ 

ผช.ผมว. (สายสนับสนุน)

- 1  ขอเสนอผมว. เพื่อโปรด

พิจารณา:  เพื่อเตรียมความพรอม

 ระดับ ผช.ผมว. (สายสนับสนุน)

ตําแหนงเปาหมาย : ผฝบ.หากได

อบรมระดับสูง จะยกเลิกหลักสูตร

ระดับกลาง  ) มีคาใชจาย 

195,000 บาท

2.3 หลักสูตรอื่นๆ ที่ ผมว.เห็นชอบ 

  - หลักสูตรกาวสูระบบราชการ 4.0 อยาง

ยั่งยืนโดย ก.พ.ร.  / เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ 

(12,500 บ./คน)

หฝ. ผจก.ฝาย 7 คน 87,500        1  เพื่อพัฒนาทางการบริหารตาม

นโยบายภาครัฐ เชน ก.พ.ร. เปน

ตน รองรับการเปลี่ยนแปลง

2.4 กระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ / การทํา

ผลงานวิจัยจากงานประจํา

1.ระดับชํานาญการพิเศษ 

2.พนง.ที่ไดรับมอบหมายให

เขาอบรม(ระดับชํานาญ

การ) 

(วิทยากรจาก มสธ.)

170,000      1 2 25 50  ขอเสนอ พัฒนาสายวิชาการ 

เพื่อใหเกิดการปรับปรุงในงาน / 

นวัตกรรม

เดอืน
ก.ค.
63
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2.5  - โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

อื่นๆ

   - ดานมาตรวิทยา 

   - ดานสายงานสนับสนุน

 ทั้งนี้หลักสูตรที่จะเขา

อบรมจะเปนประโยชนใน

งานที่รับผิดชอบ

587,500      40 1 40 40 / / / / / / / / / / / ตามที่ ผมว. ใหนโยบายวา ผูจะ

อบรมตองมีแผนอบรมทุกคน ซึ่ง 

กบค. ไดมีการทําแผนอบรมของ

แตละฝายแลว(เอกสารแนบ 1)  

กบค. รอ confirm จากแตละฝาย 

วามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

2.6 หลักสูตรดานมาตรวิทยา เชน การสอบเทียบ

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส , การสอบเทียบ 

Digital Multimeter , การสอบเทียบตุม

น้ําหนัก

,การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันพื้นฐาน

, การสอบเทียบเครื่องมือวัดดาน RF 

Microwaveและการเปรียบเทียบเวลาทาง 

Internet,การประเมินคาความไมแนนอนของ

เครื่องมือวัดทางดานมิติ

เปนตน

สําหรับนักมาตรวิทยาที่มี

ความจําเปนตองมีความรู 

ความเขาใจในความรูที่

เกี่ยวของกับการทํางาน

(เปนหลักสูตรที่จัดอบรม

ใหกับบุคคลภายนอก)

 - 1 2 12 24 / / / / / เขาใจในระบบคุณภาพ และ

ตอบสนองนโยบายคุณภาพดาน

สายงานเทคนิคเพื่อใหเกิดความรู 

ทักษะความเขาใจในการวัดที่

ถูกตองและแมนยํา

2.7 ดานความพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล

 IT(4 หลักสูตร)

พนักงานสายสนับสนุนและ

สายมาตรวิทยา

สงเขาอบรมกับ สป.วท.  /

หนวยงานภายนอก
-

1 1 4 4 เสริมทักษะดานการนําIT เขามาใช

ในการทํางาน

2.8 การเขารวมประชุม สัมมนาภายนอก (20 ครั้ง) พนักงานสายสนับสนุนและ

สายมาตรวิทยาเกี่ยวของ

กับงานที่รับผิดชอบกับ

หนวยงานอื่นๆ / สราง

ภาพลักษณองคกร  (CSR)

20 1 20 4 แลกเปลี่ยนความรูในสาขางาน

เดียวกัน

ก.ค.-ก.ย.63



รวม II. รวม 2.Outside 1,000,000      66   14   106   143   

 3.สัมมนาเชิงวิชาการประจําป

สัมมนาเชิงวิชาการประจําป พ.ศ.2563  เนน

กิจกรรมเรียนรูโครงการพระราชดําริ   (3วัน 

ราคาประมาณการรวมที่พัก คารถรับ-สง 

อาหาร 3 มื้อ อาหารวาง และเบ็ดเตล็ด)

ผูบริหารและพนักงานทั้ง

สถาบัน

1,000,000    1 3 115 345  / สงเสริมความเขาใจ สรางความ

ผูกพัน สรางทีมงานและเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

สรุป 1. Inhouse +2. Outside +

3. สัมมนาวิชาการ
จํานวน   3,000,000 บาท

  

รอประชมุ
คกก.
กจิกรร
มฯ










