
 

 

 
  

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

โทรศัพท์ 0 2079 5475 
e-mail: hr@eef.or.th 

 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปี 

2564 



 

 1 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป7 2564 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป9นหน;วยงานของรัฐและมีฐานะเป9นนิติบุคคลท่ี

ไม;เป9นส;วนราชการ ตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีกรอบอัตรากำลัง
บุคลากร จำนวน 128 อัตรา ปOจจุบันเป9นการดำเนินงานปQที่ 3 บรรจุแลSวทั้งสิ้น 64 อัตรา ซึ่งลดลงจากปQก;อน
หนSาเนื่องจากมีอัตราการลาออกที่สูงกว;าอัตรารับเขSา แบ;งออกเป9นพนักงานจำนวน 55 คน และลูกจSาง 9 คน 
คิดเป9น 50% จากกรอบอัตรากำลังรวม โดยในปQ 2564 ที ่ผ;านมามีผลการดำเนินงานในประเด็นต;าง ๆ 
ดังต;อไปน้ี 

 

1. ข$อมูลพ้ืนฐานด$านบุคลากร 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไดSดำเนินงานเขSาสู;ปQที่ 3 โดยมีกรอบอัตรากำลัง

ทั้งสิ้น 128 อัตรา ปOจจุบันบรรจุแลSวทั้งสิ้น 64 อัตรา แบ;งออกเป9นพนักงานจำนวน 55 คน และลูกจSาง 9 คน 
คิดเป9น 50% จากกรอบอัตรากำลังรวม  
 

2. การสรรหาและบรรจุ  

สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาไดSกำหนดแผนสรรหา ตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการดSานการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 3/2561 วันท่ี 8 ต.ค.2561 และมีการทบทวนเพ่ือใหS
สอดคลSองกับสถานการณc โดยในปQ 2564 กำหนดเปdาหมายของแผนสรรหา จำนวน 20 อัตรา โดยมุ;งเนSนการ
สรรหาบุคลากรสมรรถนะสูงในตำแหน;งสำคัญซ่ึงสามารถดำเนินการไดS 15 อัตรา แต;มีผูSไม;ผ;านทดลองงานหรือ

ลาออกภายใน 6 เดือน รวม 7 คน จึงทำใหSสามารถบรรจุไดS 8 คน คิดเป9น 35% ของแผนสรรหา อัตราการ
ลาออกตลอดปQเท;ากับ 18.75% 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปF 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปQ 2564 ไดSกำหนดองคcประกอบไวS 3 องคcประกอบหลัก ดังน้ี 

 

 
 

3.1 สGวนท่ี 1 ผลงานตาม KPI โดยมีค;าน้ำหนักคิดเป9นรSอยละ 60 ใหSมีการกระจายตัวช้ีวัดระดับ

องคcกร (ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปQ) ไปยังส;วนงานท่ีเก่ียวขSอง โดยผูSอำนวยการและ

พนักงานจะร;วมกันรับผิดชอบตัวช้ีวัดดังกล;าว (5%) ท้ังน้ี บางตัวช้ีวัดขององคcกรอาจกระจายลง

ไปใหSพนักงานในสัดส;วนท่ีแตกต;างกัน รวมกับหนSาท่ีความรับผิดชอบตามแต;ละตำแหน;งงาน และ

งานต;าง ๆ ในภารกิจและโครงการพิเศษ (สำหรับผูSอำนวยการสำนักข้ึนไปจะพิจารณาจากผลงาน

ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบดSวย) (40%) 

นอกจากน้ัน ในปQงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังมีการนำเร่ือง OKRs (Objectives and Key 

Results) ซ่ึงเป9นแนวคิดการกำหนดเปdาหมายท่ีทSาทายแบบใหม;มาใชSดSวย โดยคิดเป9น 15% ของ

ส;วนน้ี เพ่ือส;งเสริมใหSพนักงานคิดสรSางสรรคcและกลSาท่ีจะกำหนดผลงานใหม; ๆ ท่ีเป9นนวัตกรรม 

หรือส;งผลกระทบต;อพันธกิจขององคcกรไดSดีข้ึน   

3.2 สGวนท่ี 2 ผลการพัฒนาตนเอง โดยมีค;าน้ำหนักคิดเป9นรSอยละ 15  โดยพนักงานกรอกแบบฟอรcม

การพัฒนาตนเอง พรSอมระบุพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงแลSวประเมินตนเอง ณ ส้ินรอบการ

ประเมิน โดยนำแนวคิด ทักษะท่ีจำเป9นใน  21st Century (21st-Century Skill) มาประยุกตcใชS

เป9นตSนแบบในการพัฒนาทักษะพนักงาน กสศ. 
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3.3 สGวนท่ี 3 ผลจากพฤติกรรมการทำงาน CHANCE มีค;าน้ำหนักคิดเป9นรSอยละ 25 โดยแบ;ง

คะแนนเป9น 2 ส;วนคือ (1) ผลการประเมินจากเพ่ือนท่ีทำงานดSวยกัน และ (2) ผลการประเมิน

จากเพ่ือนในองคcกรท่ีมีส;วนสนับสนุนการทำงานร;วมกันแบบ Matrix โดยใชSคำนิยามพฤติกรรม 

CHANCE (๑) การคิดวิเคราะหcและคิดเป9นระบบ (Critical Thinking) (๒) การทำงานประสาน

บูรณาการกัน (Harmony) (๓) การคิดและลงมือทำท่ียืดหยุ;นว;องไวทSาทายการเรียนรูS (Agility) 

(๔) การถักทอเครือข;ายสานพลังในการทำงาน (Networking) (๕) การส่ือสาร รับฟOง และสรุป

ใจความท่ีมีประสิทธิภาพ (Communication) และ (๖) การเขSาอกเขSาใจในกลุ;มเปdาหมายและผูSมี

ส;วนไดSส;วนเสีย (Empathy) 

ผลการประเมิน เม่ือส้ินรอบการประเมินเดือนกันยายน ไดSมีการประเมินผลและจัดแบ;งผลประเมิน

ออกเป9น 5 ระดับ แยกระหว;างผูSบริหารและเจSาหนSาท่ี เน่ืองจากคะแนนท่ีใชSในการประเมินผูSบริหารจะมีเกณฑc

ท่ีสูงกว;าเม่ือเปรียบเทียบกับเจSาหนSาท่ี ดังน้ี 

  



 

 4 

ผลการประเมินผู$บริหาร  

(เฉพาะระดับผอ.สำนักข้ึนไป ไม;รวมหัวหนSาฝ�าย/ผช.ผอ.สำนัก) 

ระดับผลการประเมิน ร$อยละ จำนวน (คน) 

ดีเด;น 22 2 

ดีมาก 22 2 

มาตรฐาน 44 4 

ตSองปรับปรุง 11 1 

ผลการประเมินพนักงาน 

(ผูSท่ีผ;านทดลองงานและทำงานมากกว;า 6 เดือน) 

ระดับผลการประเมิน ร$อยละ จำนวน (คน) 

ดีเด;น 20 10 

ดีมาก 24 12 

มาตรฐาน 54 27 

ตSองปรับปรุง 2 1 

 
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในปQ 2564 สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามีนโยบายใหSพนักงานพัฒนาตนเอง
ตามแนวคิด 21st Century Skill เนSนเพ่ือใชSสำหรับการดำรงชีวิต และการทำงานภายใตSสภาวะ Disruptive 

ผสมผสานกับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Planning Development : IDP)  โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังน้ี 

จำนวนหลักสูตร บุคลากรท่ีได$รับการพัฒนา 

In-house Training 17 หลักสูตร 64 

Public Training  51 หลักสูตร 30 

On demand / Virtual  33 
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5. ปWญหา อุปสรรค และข$อเสนอแนะ 
 
ส่ิงท่ียังคงเป9นอุปสรรคในการทำงานดSานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา ไดSแก; จำนวนบุคลากรท่ีไดSรับการบรรจุยังคงต่ำกว;าแผนสรรหา โดย กสศ.มุ;งเนSนการสรรหา
บุคลากรสมรรถนะสูงและมีประสบการณcการทำงานในบทบาทน้ัน ๆ ทำใหSการคSนหา ดึงดูด และการใหS
ขSอเสนอการจSางงานจำเป9นตSองสามารถสรSางแรงจูงใจและโนSมใหSตัดสินใจไดS นอกจากน้ีประสิทธิภาพในการ
คัดเลือก (selection) ยังคงเป9นความทSาทายเน่ืองจากในปQท่ีผ;านมามีบุคลากรกว;า 50% ท่ีสรรหาไดSไม;ผ;านการ
ทดลองงานหรือลาออกภายใน 6 เดือน และย่ิงไปกว;าการสรรหาคือการพัฒนาบุคลากรท่ีบรรจุแลSวใหSมี
สมรรถนะสูงยังคงเป9นเปdาหมายสำคัญ เพ่ือใหSสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถ

บรรลุเปdาประสงคcไดSตามภารกิจ  
ขSอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานทรัพยากรบุคคล ไดSแก; การสรSางวัฒนธรรมองคcกรและรูปแบบการ

บริหารงานท่ีสอดคลSองกับการทำงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการสรรหาบุคลากร อาจมีการ
เลือกใชSวิธีการเล่ือนข้ันหรือโยกยSายเปล่ียนตำแหน;งใหSคนภายในองคcกรมีโอกาสไดSเติบโต พัฒนาบุคลากรท่ีมี
ผลประเมินต่ำกว;าเกณฑcและการพัฒนาบุคลากรต;อยอดใหSมีศักยภาพสูง รวมท้ังการพัฒนาผูSบริหาร การ
ปรับปรุงสัญญาและรูปแบบการจSางงานท่ีจูงใจ สรSางภาพลักษณcท่ีจะดึงดูดบุคลากรไดSในอนาคต 

 
 จัดทำโดย ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

hr@eef.or.th 
ตุลาคม 2564 
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ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี 2/2564 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

 

1. ภาพรวมบุคลากร  

จากกรอบอัตรากำลังท้ังส้ิน 128 อัตรา ปOจจุบันบรรจุแลSวท้ังส้ิน 74 อัตรา แบ;งออกเป9นพนักงาน
จำนวน 64 คน และลูกจSาง 10 คน คิดเป9น 57.8% จากกรอบอัตรากำลังรวม  
 

2. การสรรหา เล่ือนข้ัน โยกย$ายเปล่ียนตำแหนGง 

หลังจากท่ีสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาดำเนินการเขSาสู;ปQท่ี 3 หลังรอบการ

ประเมินผลประจำปQ 2563 ไดSเป¢ดโอกาสใหSบุคลากรเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเล่ือนข้ันและโยกยSายเปล่ียนตำแหน;ง
ตามความสามารถและความถนัด 

มีผูSโยกยSายเปล่ียนตำแหน;งจำนวน 5 คน และมีการบรรจุตำแหน;งรักษาการใหSเขSาสู;ตำแหน;งจำนวน 4
ตำแหน;ง ไดSแก; ผูSอำนวยการผอ.สำนัก หัวหนSาฝ�ายพัสดุ สัญญาและอาคารสถานท่ี หัวหนSางานบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน หัวหนSางานการเงินและบัญชี 

 

3. การประเมินผลประจำปF 
เดือนเมษายน 2564 เป9นการทบทวนตัวช้ีวัด ระยะกลาง ระหว;างผูSบริหารและบุคลากร รวมท้ัง

ประเมินสถานการณcความกSาวหนSาของตัวช้ีวัด 
ทำการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีองคcกรคาดหวังเพ่ือการประเมินผล 360 องศา โดยปรับปรุงใหSสอดคลSอง

กับวัฒนธรรมองคcกรและประมวลจริยธรรมบุคลากร กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

4. การพัฒนาบุคลากร 
เน่ืองดSวยสถานการณcการแพร;ระบาดของ COVID-19 ปรับเปล่ียนรูปแบบหลักสูตรการพัฒนาโดยเนSน 

blended learning virtual training และ e-learning โดยมีบุคลากรเขSาร;วมการอบรมจำนวน 30 คน ผ;าน
หลักสูตร Yournextu, Linkedin Learning จำนวน 3 คน และ Skillane จำนวน 1 คน 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูSภายในสำนักงานยังคงจัดอย;างต;อเน่ืองอย;างนSอยเดือนละ 1 คร้ัง ไดS
หัวขSอต;าง ๆ ไดSแก; การใชSขSอมูลกลุ;มเปdาหมายในการทำงาน EEF in Numbers การถ;ายภาพเพ่ือการทำส่ือ

และการทำงานเชิงส่ือสาร การจัดกิจกรรมสรSางแนวคิดองคcกรแห;งการเรียนรูS ฯลฯ 
การอบรม Public Training ไดSดำเนินการไปแลSวท้ังส้ิน 20 หลักสูตร จำนวน 15 คน และหลักสูตร

ผูSบริหาร จำนวน 2 หลักสูตร 
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5. ปWญหา อุปสรรค และข$อเสนอแนะ 

การดำเนินการระยะคร่ึงทางของแผนปฏิบัติงานเป9นไปตามเปdา โดยส่ิงท่ีจะเนSนเพ่ิมเติมในช;วงสองไตร

มาสทSาย คือ การสรรหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการสรรหา การเป9นท่ีรูSจักขององคcกร และการพัฒนาบุคลากร
อย;างผสมผสานในทักษะท่ีจะช;วยทำใหSการทำงานในสถานการณcการแพร;ระบาดของไวรัส COVID-19 เป9นไป
ไดSอย;างต;อเน่ือง  

 
 

จัดทำโดย ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
hr@eef.or.th 
มีนาคม 2564 

 


