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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป@น
กรอบแนวทางในการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้นเพื่อใหEการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคลEองกับแนวนโยบายดังกลFาว จึงไดEมีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
การบรรจุและแตFงตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การใหEคุณใหEโทษ
และการสรEางขวัญกำลังใจ  

 

ตารางสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 การปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาวFาดEวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การคัดเลือก การบรรจุ การแต;งต้ังหรือจ>างบุคคลให>เป@นพนักงาน

หรือลูกจ>าง (ข>อ 15 -16) 

• การสรรหา 
• การคัดเลือก 
• การไดEมาแบบเจาะจง 

การดำเนินการตามนโยบาย 
1. คำสั ่งสำนักงานกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษาท่ี 
18/2564 เรื่องแตFงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป@นพนักงาน ลงวันท่ี 1 ต.ค.64  
2. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เร ื ่อง ร ับสมัครสอบคัดเลือกเพื ่อบรรจุและแตFงตั ้งบุคคลเขEา
ปฏิบัติงานเป@นพนักงาน ลงวันท่ี 14 ต.ค.64, 8 พ.ย.64, 28 ธ.ค.64) 
3. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง รายชื่อผูEผFานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตFงตั้งเป@น
พนักงานของสำนักงาน กสศ. ลงวันที่ 27 ต.ค.64, 8 ธ.ค. 64, 17 
ม.ค.65, 28 ก.พ.65, 14 มี.ค.65, 8 เม.ย. 65 

 
 
 
 

การบรรจุและแต;งต้ังบุคลากร 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การทดลองปฏิบัติงาน (ข>อ 17) 
  ทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกตำแหนFงท่ี

ไดEมาจากการคัดเลือก โดยใชEระยะเวลา 90 วัน  
การพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร>างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน (ข>อ 55-56) 

• บุคลากรดำเนินการรFางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

รFวมกับหัวหนEางาน และเขEารFวมฝcกอบรมตามหลักสูตรท่ี

วางแผนไวE 

• มีการจัดอบรมในหัวขEอวิชาการท่ีเก่ียวขEองกับการผลักดัน

วาระความเสมอภาคทางการศึกษาใหEกับบุคลากรและภาคี

ทุกเดือน 

• การอบรมความรูEในงาน อาทิ กระบวนการจัดซ้ือจัดจEาง 

การจัดทำรายงานการเงินโครงการ  

• การแลกเปล่ียนเรียนรูEผFานกิจกรรม Townhall เป@นประจำ

รFวมกับผูEจัดการ 

• การโยกยEาย ปรับเปล่ียนภารกิจบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน

ความสามารถอาทิ บุคลากรสำนักพัฒนาการเรียนรูEเชิง

พ้ืนท่ี ปฏิบัติหนEาท่ี สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปR (ข>อ 25-26) 

• การช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm 

• การต้ังเปnาหมายและตัวช้ีวัดการดำเนินงานรFวมกับ

ผูEบริหารดEวยแบบฟอรpม KPI/OKR/IDP ท่ีกำหนด 

• การทบทวนเปnาหมาย ตัวช้ีวัดระหวFางทางรFวมกับ

ผูEบริหาร 

• การประเมินผล ในชFวงเดือน กันยายน 

การให>คุณให>โทษและการสร>าง

ขวัญกำลังใจ 

การเล่ือนตำแหน;งและการข้ึนเงินเดือน (ข>อ 27-34) 

• คำส่ังสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาท่ี 

21/2564 เร่ืองแตFงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน

ตำแหนFง ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
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• การประชุมพิจารณาบุคลากรท่ีเป@นไปตามหลักเกณฑpใน

การเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเล่ือนระดับ  

• การสรุปผลการพิจารณาเล่ือนระดับ เสนอตFอผูEจัดการ 7 

ต.ค. 2564 

• การเสนอกรอบเงินเดือนในการข้ึนเงินเดือนประจำปmตFอ

คณะกรรมการบริหาร กสศ. คร้ังท่ี 12/2564 วันท่ี 18 

ตุลาคม 2564 

การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน\อ่ืน รายการสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน\อ่ืน (ข>อ 35) 

• การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ ทุก 2 

เดือนเพ่ือพิจารณารายการสวัสดิการและประเมินสถานะ

สุขภาพบุคลากร 

• การจัดใหEมีการตรวจสุขภาพประจำปm ในเดือน เมษายน 

• สวัสดิการในชFวงการแพรFระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 

• สวัสดิการการคัดกรองการติดเช้ือไวรัสโคโรนาดEวยวิธี 

Pooled RT PCR และมาตรการปnองกันโรค 

 
รายละเอียดและตัวอย@างการปฏิบัติตามนโยบาย 

 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และ 2. การบรรจแุละแตFงตั้ง 

ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไวEในระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วFาดEวยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2564 หมวด 3 วFาดEวยการคัดเลือก การบรรจุ การแตFงตั ้ง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขEอท่ี 16 

 

การไดEมาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุและแตFงตั้ง หรือจEางใหEเป@นพนักงานหรือลูกจEาง เวEนแตFเจEาหนEาที่ของ
รัฐ ใหEผูEจัดการดำเนินการตามวิธีและเง่ือนไข ดังตFอไปน้ี 

(1) การสรรหา ใหEใชEกับการไดEมาซึ ่งพนักงานในตำแหนFงบริหารระดับสูง ตำแหนFงบริหาร
ระดับกลาง ตำแหนFงบริหารระดับตEน และตำแหนFงวิชาการ หรือปฏิบัติการในระดับอาวุโสขึ้นไป โดยใหE

ผูEจัดการแตFงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดEวย ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาอื่นอีกไมF
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นEอยกวFาสองคน และเลขานุการ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูEความสามารถเหมาะสมกับตำแหนFง โดยจะ
กำหนดใหEมีการประกาศรับสมัครหรือไมFก็ไดE 

 

(2) การคัดเลือก ใหEใชEกับการไดEมาซึ่งพนักงานหรือลูกจEางในตำแหนFงตFาง ๆ นอกเหนือจาก (1) 
และลูกจEางเป@นการทั่วไป โดยใหEผูEจัดการแตFงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบดEวยประธาน กรรมการ
คัดเลือก กรรมการคัดเลือกอื่นอีกไมFนEอยกวFาสองคน และเลขานุการ เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัคร และ
พิจารณาคัดเลือกดEวยการทดสอบการปฏิบัติงานหรือการสัมภาษณpหรือวิธีการอยFางหนึ่งอยFางใด ตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด 

 

(3) การได>มาแบบเจาะจง ใหEใชEกับพนักงานหรือลูกจEางท่ีมีคุณสมบัติท่ีตEองการเป@นพิเศษ 
โดยผูEจัดการสามารถดำเนินการรับเขEามาเป@นพนักงานหรือลูกจEางไดEหากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวEใน
ตำแหนFง นอกจากนั้นหากลูกจEางรายใดมีผลการปฏิบัติงานดีเดFนอยFางตFอเนื่องจนเป@นที่ประจักษp ผูEจัดการ
สามารถดำเนินการรับเขEามาเป@นพนักงานโดยไมFตEองผFานการคัดเลือก หรือสรรหาที่กาหนดไวEในขEอ (1) และ 
(2) 

ในกรณีที่ไมFอาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดE ใหEผูEจัดการนำเสนอวิธีการไดEมาซึ่งตำแหนFง ดังกลFาว

ตFอคณะกรรมการเพ่ือใหEความเห็นชอบ 
 

 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติตามคูFมือการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

1. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลัง สรรหา ทดแทนตามอัตรากำลัง 

2. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล จัดทำเร่ืองพิจารณาเสนอหัวหนEาฝ�าย ผูEชFวยผูEจัดการ ผูEจัดการ ไดEแกF 

- ประกาศรับสมัคร 

3. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล นำเร่ืองเสนอหัวหนEาฝ�าย ผูEชFวยผูEจัดการ ผูEจัดการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

• กรณีอนุมัติ: ดำเนินการในข้ันตอนตFอไป 

• กรณีไมFอนุมัติ: สFงกลับใหEแกEไขตามขEอเสนอแนะ 

4. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประกาศสรรหา/คัดเลือก 

1.1 สFงเร่ืองใหEสำนักส่ือสารฯ เพ่ือประกาศลงเว็บไซตp กสศ. 

1.2 ประสานงานเว็บไซตpผูEใหEบริการรับสมัครงาน เพ่ือลงประกาศประชาสัมพันธpการรับสมัครงาน 

1.3 ลงประกาศในเว็บไซตp eef.or.th และชFองทางการรับสมัครอ่ืน ๆ ไดEแกF thaijobjob, linkedin 

recruiter, jobsdb, facebook 

5. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล ไดEรับขEอมูลผูEสมัครทางอีเมล และ/หรือชFองทางอ่ืน ๆ 
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6. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาคัดกรอง สรุปคุณสมบัติตามกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหนFง 

เอกสารหลักฐานตามท่ีกำหนด เพ่ือจัดทำ “สรุปขEอมูลผูEสมัคร” 

7. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล นำสFง “สรุปขEอมูลผูEสมัคร” ใหEคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือกผFานทาง

อีเมล 

8. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล นัดประชุมคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก ครั้งที่ 2 เพื่อสัมภาษณp สอบ

ขEอเขียน (ถEามี) คัดเลือก และสรุปผลการสรรหา/คัดเลือก 

9. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล นัดหมายผูEจัดการ เพ่ือใหEผูEสมัครท่ีผFานคัดเลือกเขEาสัมภาษณpกับผูEจัดการ 

10. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล จัดทำ “บันทึกสรุปผลการสรรหา/คัดเลือก” ใหEผูEจัดการรับทราบและลง

นาม 

11. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผูEผFานการสรรหา/คัดเลือก ผFานทางเว็บไซตp กสศ. และ

นัดหมายผูEสมัครมาทำสัญญาจEาง เพ่ือบรรจุ และแตFงต้ัง 

12. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล เสนอผูEชFวยผูEจัดการ ทำสัญญาจEาง บรรจุ แตFงต้ัง เขEาปฏิบัติงาน  

 
หลักเกณฑ\และวิธีการ 

• คูFมือการปฏิบัติงานฝ�ายทรัพยากรบุคคล  

• ระเบียบ กสศ. วFาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 (หมวด 3 วFาดEวยการคัดเลือก การบรรจุ การ

แตFงต้ัง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน)  

2. การพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาบุคลากรกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบดEวย 4 สFวน 
1. การปฐมนิเทศและการพัฒนาเขEาสูFตำแหนFง 
2. การพัฒนาท่ีสอดคลEองกับการประเมินผลประจำปm 

3. การพัฒนาท่ีสอดคลEองกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
4. การพัฒนาคFานิยมและมาตรฐานจริยธรรม 

โดยการอบรมทั้ง 4 ประเภท จะฝcกอบรมดEวยการมอบหมายงาน (on-the-job training) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู Eภายในสำนักงาน (social learning) และการอบรมผFานหลักสูตรการเรียนรู E (formal training / 
individual learning)  

โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
1. พิจารณาทิศทางและเปnาหมายการพัฒนาจากการประเมินผลทดลองงาน หรือ การประเมินผล

ประจำปm 

2. สื่อสารเปnาหมายการพัฒนา หารือรFวมกับบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (individual 
development plan: IDP) โดยมีสัดสFวนน้ำหนักในการประเมินผลประจำปm คิดเป@น 15%  
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3. ฝ�ายทรัพยากรบุคคลสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการเรียนรูE ผFานชFองทางตFาง ๆ ทั้งการอบรม
ภายในและภายนอก โดยใชEแบบฟอรpม BAR หรือ Before Action Review ในการตั้งเปnาหมายการ
พัฒนาในหลักสูตรท่ีเป@นการอบรมภายนอก 

4. ทบทวนผลลัพธpการฝcกอบรม ผFานคFาเปnาหมาย KPI และการประเมินผลประจำปm โดยมีผูEบังคับบัญชา
รFวมใหEคะแนนกับบุคลากรในการประเมินผลลัพธpความสำเร็จของ IDP 

 
หลักเกณฑ\และวิธีการ 

• คูFมือการปฏิบัติงานฝ�ายทรัพยากรบุคคล  
• ระเบียบ กสศ. วFาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรEางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm ดำเนินการโดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังน้ี 

1. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคลที่เป@นบุคคลภายนอก เสนอ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm ตFอคณะอนุกรรมการดEานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหE

ความเห็นชอบแนวทาง หลักการดำเนินการ 

• กรณีเห็นชอบ: ดำเนินงานในข้ันตอนตFอไป 

• กรณีไมFเห็นชอบ: ปรับปรุงตามขEอเสนอแนะ แลEวเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอีกคร้ัง 

2. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล เสนอแนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจำปm ตFอผูEจัดการเพ่ือทราบ และใหEความเห็นชอบ ใหEขEอเสนอแนะ 

• กรณีเห็นชอบ: ดำเนินงานในข้ันตอนตFอไป 

• กรณีไมFเห็นชอบ: ปรับปรุงตามขEอเสนอแนะ แลEวเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอีกคร้ัง 

3. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรภายในเพ่ือ

ช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm 

4. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล นัดประชุมกับผูEอำนวยการ

สำนักฯ เพ่ือกำหนด KPI เปnาหมาย น้ำหนัก การใหEคะแนน ของสำนักฯ 

5. ผูEอำนวยการสำนักฯ ถFายทอด KPI เปnาหมาย น้ำหนัก การใหEคะแนน ภายในแตFละสำนัก 

6. พนักงานในแตFละสำนัก ระบุ KPI รายบุคคล และแผนการพัฒนารายบุคคล ลงใน “แบบฟอรpมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm สFวนท่ี 1 และสFวนท่ี 2” 
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7. เจEาหนEาที่ฝ�ายทรัพยากรบุคคล รวบรวม KPI และผลการพัฒนา ของพนักงานทุกราย เสนอที่ปรึกษา

ดEานการบริหารงานบุคคล และเสนอ KPI ของผูEอำนวยการสำนักฯ ใหEผูEจัดการพิจารณา 

8. พนักงาน กรอกคะแนนเพื่อประเมินตนเอง ใน “แบบฟอรpมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm สFวน

ท่ี 1 และสFวนท่ี 2” แลEวเสนอผูEอำนวยการสำนักฯ พิจารณา 

9. ผูEอำนวยการสำนักฯ ประเมินผลใหEคะแนนลงใน “แบบฟอรpมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm 

สFวนท่ี 1 และสFวนท่ี 2” 

10. ผูEอำนวยการสำนักฯ สFง “แบบฟอรpมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm สFวนท่ี 1 และสFวนท่ี 2” ใหE

ท่ีปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล 

11. ที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล สFง “แบบฟอรpมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปm สFวนที่ 3” 

ใหEพนักงานทุกรายทางอีเมล เพื่อประเมินผูEบังคับบัญชา ตนเอง เพื่อนรFวมงานในสำนัก เพื่อนรFวมงาน

ขEามฝ�าย 

12. ท่ีปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล รวบรวมผลคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

13. ท่ีปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล สรุปคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

14. ที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล สFงคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานใหEหัวหนEาฝ�ายทรัพยากร

บุคคล 

15. เจEาหนEาท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล เสนอสรุปคะแนนประเมินผลการปฎิบัติงานตFอคณะอนุกรรมการบริหาร

บุคคลเพ่ือรับทราบ ใหEขEอเสนอแนะ และขอมติกรอบวงเงินการเล่ือนเงินเดือนประจำปm 

16. ที่ปรึกษาดEานการบริหารงานบุคคล และฝ�ายทรัพยากรบุคคล เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติ

กรอบวงเงินการเล่ือนเงินเดือนประจำปm 

• กรณีอนุมัติ: ลงนามอนุมัติ และดำเนินงานในข้ันตอนตFอไป 

• กรณีไมFอนุมัติ: ปรับปรุงตามขEอเสนอแนะ แลEวเสนอเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

17. ผูEชFวยผูEอำนวยการ เสนอผูEจัดการ เพ่ือขออนุมัติดำเนินการเล่ือนเงินเดือนประจำปm 

• กรณีอนุมัติ: ลงนามอนุมัติ 

• กรณีไมFอนุมัติ: ปรับปรุงตามขEอเสนอแนะ แลEวเสนอเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

โดยมีแนวทางในการประเมินผล ดังน้ี 
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 ส;วนที่ 1 ผลงานตาม KPI โดยมีคFาน้ำหนักคิดเป@นรEอยละ 60 ใหEมีการกระจายตัวชี้วัดระดับองคpกร 

(ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปm) ไปยังสFวนงานที ่เกี ่ยวขEอง โดยผู EอำนวยการและพนักงานจะรFวมกัน

รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลFาว (5%) ท้ังน้ี บางตัวช้ีวัดขององคpกรอาจกระจายลงไปใหEพนักงานในสัดสFวนท่ีแตกตFาง

กัน รวมกับหนEาที่ความรับผิดชอบตามแตFละตำแหนFงงาน และงานตFาง ๆ ในภารกิจและโครงการพิเศษ 

(สำหรับผู Eอำนวยการสำนักขึ ้นไปจะพิจารณาจากผลงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบดEวย) (40%) นอกจากนั้น ในปmงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังมีการนำเรื่อง OKRs 

(Objectives and Key Results) ซึ่งเป@นแนวคิดการกำหนดเปnาหมายที่ทEาทายแบบใหมFมาใชEดEวย โดยคิดเป@น 

15% ของสFวนนี้ เพื่อสFงเสริมใหEพนักงานคิดสรEางสรรคpและกลEาที่จะกำหนดผลงานใหมF ๆ ที่เป@นนวัตกรรม 

หรือสFงผลกระทบตFอพันธกิจขององคpกรไดEดีข้ึน   

ส;วนท่ี 2 ผลการพัฒนาตนเอง โดยมีคFาน้ำหนักคิดเป@นรEอยละ 15  โดยพนักงานกรอกแบบฟอรpมการ

พัฒนาตนเอง พรEอมระบุพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงแลEวประเมินตนเอง ณ ส้ินรอบการประเมิน โดยนำแนวคิด 

ทักษะท่ีจำเป@นใน  21st Century (21st-Century Skill) มาประยุกตpใชEเป@นตEนแบบในการพัฒนาทักษะ

พนักงาน กสศ. 

 ส;วนท่ี 3 ผลจากพฤติกรรมการทำงาน มีคFาน้ำหนักคิดเป@นรEอยละ 25 โดยแบFงคะแนนเป@น 2 สFวน

คือ (1) ผลการประเมินจากเพ่ือนท่ีทำงานดEวยกัน และ (2) ผลการประเมินจากเพ่ือนในองคpกรท่ีมีสFวน

สนับสนุนการทำงานรFวมกันแบบ Matrix โดยใชEพฤติกรรมคFานิยมองคpกร CHANCE เป@นคำอธิบายพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคp 

ผลการประเมิน เม่ือส้ินรอบการประเมินเดือนกันยายน ไดEมีการประเมินผลและจัดแบFงผลประเมิน

ออกเป@น 5 ระดับ แยกระหวFางผูEบริหารและเจEาหนEาท่ี เน่ืองจากคะแนนท่ีใชEในการประเมินผูEบริหารจะมีเกณฑp

ท่ีสูงกวFาเม่ือเปรียบเทียบกับเจEาหนEาท่ี ดังน้ี 
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หลักเกณฑ\และวิธีการ 

• คูFมือการปฏิบัติงานฝ�ายทรัพยากรบุคคล  
• ระเบียบ กสศ. วFาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 หมวด 3 

5. การให>คุณให>โทษและสร>างขวัญและกำลังใจ 
 

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใชEการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อน
ขั้น และ การปรับอัตราเงินเดือน โดยหากผลการประเมินอยูFในระดับต่ำกวFามาตรฐาน หรือ พอใชE จะไมFไดEรับ
การพิจารณาเล่ือนระดับหรือข้ึนเงินเดือนในปmน้ัน ๆ  

โดยหากผลการปฏิบัติงานอยู Fในระดับดีมากหรือดีเยี ่ยมสองปmติดตFอกัน จะไดEรับการเสนอชื่อเขEาสูF

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหนFงโดยอัตโนมัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนระดับ โยกยEาย 
หรือแตFงตั้งในตำแหนFงที่สูงขึ้นตFอไป และหากผลการปฏิบัติงานต่ำกวFาเกณฑpบุคลากรจะไดEรับการเตือนและ
พูดคุยกับหัวหนEางานเพื่อวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ โดยหากผลการประเมินไมFผFาน
เกณฑpสองปmติดตFอกันอาจสFงผลตFอการพิจารณาตFอสัญญาหรือยกเลิกสัญญา 

 
หลักเกณฑ\และวิธีการ 

• ระเบียบ กสศ. วFาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขEอ 25-34 และ หมวด 8 ขEอ 78 

 
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดใหEมีสวัสดิการประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ

ประจำปm สวัสดิการเลือกไดEอื ่น ๆ โดยการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ ที ่มี
องคpประกอบ ไดEแกF ผูEบริหารจำนวน 1 คน ตัวแทนบุคลากรจำนวน 3 คน ผูEแทนจากฝ�ายทรัพยากรบุคคลเป@น
เลขานุการ รวมไปถึงการจัดใหEมีกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ท่ีมีอัตราสมทบจูงใจบุคลากร 

 
หลักเกณฑ\และวิธีการ 
 

• คูFมือการปฏิบัติงานฝ�ายทรัพยากรบุคคล  
• ระเบียบ กสศ. วFาดEวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 หมวด 4 - 6 

• ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การเบิกจFายสวัสดิการจากกองทุน

สวัสดิการ พ.ศ. 2562 
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ตัวอย;างกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การประกาศรับสมัครผFานทางเว็บไซตp www.eef.or.th 

 
 

  



 

 11 

2. การบรรจุและแต;งต้ังบุคลากร 
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3. การพัฒนาบุคลากร 

 

 

ผูEจัดการรFวมการปฐมนิเทศบุคลากรเขEาใหมF 

ใหEเขEาใจระบบงานและโปรแกรมท่ีตEองใชEในการทำงาน 

รวมถึงคำแนะนำในการปรับตัวเขEากับองคpกร 

ปฐมนิเทศเดือนละ 1 คร้ังตามรอบบุคลากรเขEาใหมF 

 

 

การอบรมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรpใหEกับ

บุคลากรท้ังองคpกร (30 พ.ย. 64) 

และโปรแกรมการอบรมความรูEพ้ืนฐานใหEพนักงานใหมF 

 

การส่ือสารใหEความรูEและสรEางความเขEาใจเก่ียวกับ

หลักการทำงานเอกสาร การบริหารสัญญาจัดซ้ือจัดจEาง 

และการบริหารโครงการ 
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การใหEความรูE พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจEาง 

ในกระบวนการพัฒนาเขEาสูFการปฏิบัติงาน 

(Onboarding) 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผูEบริหาร กสศ.  

เพ่ือพัฒนาและจัดทำวัฒนธรรมองคpกร 

 

 

กิจกรรมเสริมสรEางความสัมพันธpและความเขEาใจในการ

ทำงานในทีม โดยใชEจุดแข็ง Cliffton Strengthfinder 

2.0 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรFวมกับวิทยากรตFางประเทศ 

เพ่ือเสริมสรEางทักษะในการใชEงานวิจัยกำหนดนโยบาย 

บรรยายโดย J-PAL (Poverty Action Lab) 
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การใหEความรูEทำความเขEาใจเก่ียวกับหลักเกณฑpการคัด

กรองความยากจนทางอEอม หรือ PMT – Proxy Mean 

Test โดย อ.ชัยยุทธp ป£ญญสวัสดิสุทธ์ิ 

 

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 

การส่ือสารแนวทางการประเมินผลงานประจำปm 2565 การออกแบบตัวช้ีวัดและแผนการดำเนินงานท่ี

ตอบเปnาประสงคpองคpกรตามยุทธศาสตรp ประกอบกับ KPI basket แนวทางการต้ังตัวช้ีวัด 
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5. การให>คุณให>โทษและสร>างขวัญกำลังใจ 

ประกาศแตFงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนตำแหนFง คำส่ังท่ี 21/2564 โดยคณะกรรมการมี

หนEาท่ีและอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติใหEสอดคลEองและเป@นไปตามแผนเสEนทางความกEาวหนEาทางอาชีพ 

กำหนดนโยบายสัดสFวนการเล่ือนระดับตำแหนFงพนักงาน คัดเลือกผูEมีศักยภาพสูงของกองทุน กำหนดลักษณะ

งาน บทบาทหนEาท่ี ความรับผิดชอบของตำแหนFงท่ีจะเสนอแตFงต้ังบุคคลเขEาดำรงตำแหนFง พิจารณาโยกยEาย

เปล่ียนแปลงตำแหนFงเพ่ือการเรียนรูE พัฒนา และเพ่ิมทักษะ  
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การพิจารณาสวัสดิการเพ่ิมเติมในสถานการณ\การแพร;ระบาดโคโรนาไวรัส 2019 

 
 

จัดทำโดย ฝ�ายทรัพยากรบุคคล hr@eef.or.th  


