
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สทป. ได้ด าเนินการตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดู

งานและปฏิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่ สทป. ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ได้กรุณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 มีดังนี้ 

 

1.หลักสตูรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด าเนินการปฏิบัติจริงดังนี้  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ 

(หลักสูตร) 
3 3 - - - 3 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา ประเภท หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นของ
ส่วนงาน (Functional Training) และ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(DST) โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายที่องค์กรก าหนด ดังนี้ 
 

     1.  เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ 

(หลักสูตร) 
39 116 - 21 66 18 

หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม และ ขอปรับแผนเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ฝึกอบรม เนื่องจากสถาบันฯ/บริษัทที่จัดฝึกอบรมขอยกเลิกหลักสูตรเพราะจ านวนคนเข้าฝึกอบรมไม่
เพียงพอ และ บริษัทเปิดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ในไตรมาสที่ 3-4 

 
 
 
 



 

    2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ 

(หลักสูตร) 
5 11 - - - 5 

หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม  ในไตรมาสที่ 3-4 
     

3.  เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ 

(หลักสูตร) 
2 4 - - - 2 

หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม  ในไตรมาสที่ 3-4 
                                                     

                                     4. เทคโนโลยียานไร้คนขับ 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ 

(หลักสูตร) 
1 1 - 1 1 0 

                                          

                                       5. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

3 10 - - - 3 
หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม  ในไตรมาสที่ 3-4 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

10 12 - 5 9 5 
หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม และ ขอปรับแผนเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ฝึกอบรม เนื่องจากสถาบันฯ/บริษัทที่จัดฝึกอบรมขอยกเลิกหลักสูตรเพราะจ านวนคนเข้าฝึกอบรมไม่
เพียงพอ และ บริษัทเปิดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ในไตรมาสที่ 3-4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

7 7 - - - 7 
หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม  ในไตรมาสที่ 3-4 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

61 102 - 18 27 43 
หมายเหตุ : ทั้งนีส้่วน/ฝ่าย อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องขออนุมัติฝึกอบรม  ในไตรมาสที่ 3-4 

  

5. Training เพ่ือรองรับ New knowledge และ Thailand 4.0 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

- 42 - 5 28 - 

 



 

6. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม IDP 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
คงเหลือ (หลักสูตร) 

- - ตามงบจัดสรร - - - 
หมายเหตุ : ยังไม่ได้ด าเนินการ 

   
 

สรุปผลรวม การด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการ
วิจัยของ จนท. สทป. ปี 62 

สรุปผลรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

หมายเหตุ หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

คงเหลือ (หลักสูตร) 

131 305 คน - 50 148 คน 81 
หมายเหตุ : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 

 


