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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำป 2563 

สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ี

ไมเปนสวนราชการ ตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีกรอบอัตรากำลัง

บุคลากร จำนวน 128 อัตรา ปจจุบันเปนการดำเนินงานปที่ 2 บรรจุแลวทั้งสิ้น 66 อัตรา แบงออกเปน

พนักงานจำนวน 59 คน และลูกจาง 7 คน คิดเปน 52% จากกรอบอัตรากำลังรวม โดยในป 2563 ที่ผานมามี
ผลการดำเนนิงานในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 
1. ขอมูลพื้นฐานดานบุคลากร 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไดดำเนินงานเขาสูปที่ 2 โดยมีกรอบอัตรากำลัง
ทั้งสิ้น 128 อัตรา ปจจุบันบรรจุแลวทั้งสิ้น 66 อัตรา แบงออกเปนพนักงานจำนวน 59 คน และลูกจาง 7 คน 

คิดเปน 52% จากกรอบอัตรากำลังรวม  

 

 

 
2. การสรรหาและบรรจุ  

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไดกำหนดแผนสรรหา ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 3/2561 วันที่ 8 ต.ค.2561 ในป 2563 กำหนดเปาหมาย

ของแผนสรรหา จำนวน 34 อัตรา โดยสามารถดำเนินการได 28 อัตรา คิดเปน 82% ของแผนสรรหา มีผู

ลาออกทั้งป จำนวน 3 คน คิดเปนอัตราลาออก 4.54% โดยผูที่ลาออกเปนผูท่ีมีอายุงานไมเกิน 1 ป 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรป 2563 ไดกำหนดองคประกอบไว 3 องคประกอบหลัก ดังนี้ 

3.1 สวนที่ 1 ผลงานตาม KPI โดยมีคาน้ำหนักคิดเปนรอยละ 60 ใหมีการกระจายตัวชี้วัดระดับ

องคกร (ตามแผนการปฏิบัติงานประจำป) ไปยังสวนงานที่เก่ียวของ โดยผูอำนวยการและ

พนักงานจะรวมกันรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว (5%) ทั้งนี้ บางตัวชี้วัดขององคกรอาจกระจายลง

ไปใหพนักงานในสัดสวนท่ีแตกตางกัน รวมกับหนาที่ความรับผิดชอบตามแตละตำแหนงงาน และ

งานตาง ๆ ในภารกิจและโครงการพิเศษ (สำหรับผูอำนวยการสำนักขึ้นไปจะพิจารณาจากผลงาน

ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบดวย) (40%) 

นอกจากนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังมีการนำเรื่อง OKRs (Objectives and Key 

Results) ซึ่งเปนแนวคิดการกำหนดเปาหมายที่ทาทายแบบใหมมาใชดวย โดยคิดเปน 15% ของ

สวนนี้ เพื่อสงเสริมใหพนักงานคิดสรางสรรคและกลาที่จะกำหนดผลงานใหม ๆ ที่เปนนวัตกรรม 

หรือสงผลกระทบตอพันธกิจขององคกรไดดีข้ึน   

3.2 สวนที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง โดยมีคาน้ำหนักคิดเปนรอยละ 15  โดยพนักงานกรอกแบบฟอรม

การพัฒนาตนเอง พรอมระบุพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแลวประเมินตนเอง ณ สิ้นรอบการ

ประเมนิ โดยนำแนวคิด ทักษะที่จำเปนใน  21st Century (21st-Century Skill) มาประยุกตใช

เปนตนแบบในการพัฒนาทักษะพนักงาน กสศ. 

3.3 สวนที่ 3 ผลจากพฤติกรรมการทำงาน มีคาน้ำหนักคิดเปนรอยละ 25 โดยแบงคะแนนเปน 2 

สวนคือ (1) ผลการประเมินจากเพ่ือนท่ีทำงานดวยกัน และ (2) ผลการประเมินจากเพื่อนใน

องคกรที่มีสวนสนับสนุนการทำงานรวมกันแบบ Matrix 

ผลการประเมิน เมื่อสิ้นรอบการประเมินเดือนกันยายน ไดมีการประเมินผลและจัดแบงผลประเมิน

ออกเปน 5 ระดับ แยกระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ เนื่องจากคะแนนที่ใชในการประเมินผูบริหารจะมีเกณฑ

ที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเจาหนาที่ ดังนี้ 
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ผลการประเมินผูบริหาร  

(เฉพาะระดับผอ.สำนักข้ึนไป ไมรวมหัวหนาฝาย/ผช.ผอ.สำนัก) 

ระดับผลการประเมิน รอยละ จำนวน (คน) 

ดีเดน 12.5 1 

ดีมาก 37.5 3 

มาตรฐาน 25 2 

พอใช 12.5 1 

ตองปรับปรุง 12.5 1 

ผลการประเมินพนกังาน 

(ผูท่ีผานทดลองงานและทำงานมากกวา 6 เดือน) 

ระดับผลการประเมิน รอยละ จำนวน (คน) 

ดีเดน 11.6 5 

ดีมาก 34.8 15 

มาตรฐาน 44.3 19 

พอใช 7.0 3 

ตองปรับปรุง 2.3 1 

 
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในป 2563 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีนโยบายใหพนักงานพัฒนาตนเองตาม
แนวคิด 21st Century Skill เนนเพื่อใชสำหรับการดำรงชีวิต และการทำงานภายใตสภาวะ Disruptive ผสมผสานกับการ

พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Planning Development : IDP)  โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

จำนวนหลักสูตร บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

In-house Training 2 หลักสูตร 50 

Public Training  28 หลักสูตร 16 
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คิดเปนจำนวนวันที่พนักงานท่ีไดรับการอบรม รวม 30 วัน หรือ 240 ชั่วโมง ภายใตงบประมาณ 5% ของ

งบประมาณบุคลากร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร จำนวน 12 ครั้ง โดยใหบุคลากรผลัดเปลี่ยน

กันมาเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูในหัวขอตาง ๆ   

 
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
สิ่งท่ียังคงเปนอุปสรรคในการทำงานดานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา ไดแก จำนวนบุคลากรที่ไดรับการบรรจุยังคงต่ำกวาแผนสรรหา การแบงบทบาทหนาที่และ

รูปแบบการบริหารเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจที่ขยายตัวยังคงมีความจำเปน และการพัฒนาบุคลากรที่บรรจุ

แลวใหมีสมรรถนะสูงยังคงเปนเปาหมายสำคัญ เพ่ือใหสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
สามารถบรรลุเปาประสงคไดตามภารกิจ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานทรพัยากรบุคคล ไดแก การสรางวัฒนธรรมองคกรและรูปแบบการ
บริหารงานที่สอดคลองกับการทำงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการสรรหาบุคลากร อาจมีการ

เลือกใชวิธีการเลื่อนขั้นหรือโยกยายเปลี่ยนตำแหนงใหคนภายในองคกรมีโอกาสไดเติบโต พัฒนาบุคลากรที่มี

ผลประเมินต่ำกวาเกณฑและการพัฒนาบุคลากรตอยอดใหมีศักยภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาผูบริหาร 

 

 จัดทำโดย ฝายทรัพยากรบุคคล 

hr@eef.or.th 
ตุลาคม 2563 


