
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2564  หน้า 1 จาก 2 
วันศุกรท์ี่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ 8/2564 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Video Conference) 
---------------------------------------------- 

รายนามอนุกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายกิติพงค์  พร้อมวงค์    ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเจษฎา  วรรณสินธุ ์    อนุกรรมการ 
3. นางยุพา  บัวธรา     อนุกรรมการ 
4. นายธีราวุฒิ  คงปรีชา     อนุกรรมการ 
5. นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ    อนุกรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา  วานิชกร    อนุกรรมการ 
7. นางสาวรติมา  เอ้ือธรรมาภิมุข     อนุกรรมการและเลขานุการ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 ต่อที่ประชุม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลการบริหารงานบุคคล ข้อมูล
พนักงานและอัตรากำลังของ สอวช. และ 3 หน่วยบริหารจัดการทุน ได้แก่ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื ้นที ่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สรุปข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของ สอวช. 
ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเลือกได้แบบอิสระ การเข้ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลใน
ครอบครัว ค่าชดเชยสินไหม อาการเจ็บป่วยของพนักงานที่เข้ารักษาพยาบาล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

• พิจารณาศึกษาและจัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการจัดหารายได้จากการดำเนินงาน
หรือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นแหล่งรายได้ของสำนักงาน เช่น Thailand Higher Education 
and Innovation Policy Accelerator (THIPA) หรือ Shared Service โดยอาจจะศึกษาตัวอย่างของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

• พิจารณาพัฒนาแพลตฟอร์มที ่แสดงโปรไฟล์บุคลากรของสำนักงาน  เพื ่อใช ้ในการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ สอวช . ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น โดยอาจจะศึกษา
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงการพิจารณานำกลไกด้าน Digital Marketing มาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจพิจารณาจัดให้มีคณะทำงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำใน
การทำ Digital Marketing  



รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2564  หน้า 2 จาก 2 
วันศุกรท์ี่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  

  4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 ต่อที่ประชุม ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานรวม 11 โครงการ รายงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามประเภทของการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาทักษะด้าน Technical Skill  
Soft Skill และ Managerial Skill การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การประชุมหรือทำงานใน
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ รายงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มยุทธศาสตร์ รายงานค่าใช้จ่ายและ
จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับการพัฒนารายบุคคล รายงาน FTE ของผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาทีมผ่านการสอน
งานและให้คำปรึกษา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

• ควรมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร สอวช. เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

• รูปแบบการปฏิบัติงานแบบ Work form Anywhere (W@A) หรือ Work from Home 
(WFH) จะเป็นวิถีชีวิตการทำงานแบบใหม่ ควรวางแผนการทำงานให้ครบทุกมิติ  เช่น ให้ความรู้กับพนักงานใน
เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาวะในการทำงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

• จากผลการดำเนินโครงการ Body & Mind Wellness (BMW) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขัน
ลดน้ำหนักและสัดส่วนของพนักงาน โดยพนักงานสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 13 กิโลกรัม เห็นได้ว่าการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานนั้นมีความสำคัญมากกว่าเงินรางวัลที่ได้รับ อาจจะนำเรื่องนี้ไปออกแบบวิธีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในเรื่องการทำงานได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  
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ตัวชี้วัด 2564
น้้ำหนัก

(ร้อยละ)

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดปี 2564
ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำน

ต.ค.2563 - ก.ย.2564 คะแนนถ่วง

น้้ำหนักขั้นต ้ำ
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75 คะแนน)

ขั้นสูง
(100 คะแนน)

<50% 50-70% >70% แล้วเสร็จ

มิติที  1 : กำรท้ำหน้ำที ส้ำนักงำนเลขำนุกำรสภำนโยบำย 85

KPI 1 การท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมและติดตามงานตาม

มติของสภานโยบายส าเร็จตามแผน 100% 
10 80% 90% 100% ผลส้ำเร็จ 100% 10

KPI 2 จ านวนข้อเสนอท่ีเข้าสู่กระบวนการ Policy Deployment 10 - 1 เรื่อง 2 เรื่อง - - - 3 10

KPI 3 การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ที่ผ่าน

กระบวนการ Legitimization
20 5 เรื่อง 6 เรื่อง 7 เรื่อง - - - 9 20

KPI 4 จ านวนข้อเสนอทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผน มาตรการ กลไก ด้าน อววน. ที่ผ่านกระบวนการ 

Legitimization

20 5 เรื่อง 6 เรื่อง 7 เรื่อง 1 3 1 9 20

KPI 5 การวิจัยเชิงนโยบาย 10 5 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 2 3 1 9 10

KPI 6 Policy Data & Analytics and Monitoring Report 15 5 เรื่อง 6 เรื่อง 7 เรื่อง - - 2 7 15

มิติที  2 : ประสิทธิภำพองค์กร 15

KPI 7 การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสามารถขององค์กรส าเร็จตามแผน 100%
13 80% 90% 100% ผลส้ำเร็จ 100% 13

KPI 8 การใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผน 2 มากกว่า 90% 81-90% ไม่เกิน 81%
จ่ำยจริง 60.5%*
ผูกพันสัญญำรอจ่ำย 80.1%* 2

ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สอวช. ประจ้ำปีงบประมำณ 2564
(ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564)

คะแนนรวม    100

ตัวชี้วัดได้รับควำมเห็นชอบจำกที ประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ้ำนวยกำร ครั้งที  4/2564 วันศุกร์ที  20 สิงหำคม 2564
และได้รับควำมเห็นชอบจำกที ประชุมคณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรส้ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (กอวช.) ครั้งที  6/2564 วันพุธที  1 กันยำยน พ.ศ. 2564

* ข้อมูล ณ 30 กย 2564



Smart-Organization 
Development

# Smart Office : Workflow Process, 

Digitize, Governance

# Smart People : Talent Pool, 

Successors, Mentor & Coaching

# Shared Services 
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Odoo 

ERP

Shared 

Services

• ระบบบริหารจัดการการให้บริการร่วม

• แผนดิจิทัลและแผนบริหารความ

ต่อเน่ืองด้านไอทีในสถานการณ์

ฉุกเฉิน

• ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

งบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ และ 

MOU

• การเพิ่มประสิทธิภาพ ERP

• การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย PMU

ภำพรวม Smart Office
เป้ำหมำย
เป็นองค์กรรัฐต้นแบบที่เป็นส านักงานอัจฉริยะ (Smart 
Office) และมีการน าเทคโนโลยี/ระบบต่างๆ มาสนับสนุนการ
บริหารจัดการส านักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลผลิต (Output)
• ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานรองรับการเป็น 
smart office ในอนาคต ได้แก่ ระบบ e-Saraban, ระบบ E-

Recruitment, ระบบ iRED, ระบบ Shared Services, 
แพลตฟอร์ม BMW, ระบบ e-Fin, ระบบ Health&Welfare

• ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี 
พัสดุและ MOU (ระบบ Odoo) ประกอบด้วย: 
o ภาพรวมโครงการ (Blueprint) ระบบ Odoo
o ข้อมูลความต้องการ (Requirement) 3 ระบบ ได้แก่ งบประมาณ, พัสดุ, 

การเงิน/บัญชี
o Proof of Concept (POC) หน้ารวบรวมการเบิกจ่าย (Helper)

(เพ่ิมเติม Helper ส าหรับตั้งเบิกงบประมาณในระบบตามระเบียบส านักงาน)
• แผนดิจิทัลและแผนบริหารความต่อเนื่องด้านไอทีใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
o แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567
o แผนบริหารความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (BCP)

ผลลัพธ์ (Outcome)
• การท างานภายในองค์กร มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (NXPO 

efficiency)
• บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัลเพิ่มขึน้ พร้อมปรับเปลีย่นสู่
องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

• ส านักงานมีแผนดิจิทัลและแผนรองรับการท างานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

• ช่วยลดคา่ใช้จ่ายขององค์กร เน่ืองจากเป็นการท างานในระบบ
ท้ังหมด และรับส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส ์ส่งผลให้ช่วยลดการใช้

iRED

Integration Reporting 
Documents (I-ReD) ระบบ
ติดตามการรายงานผลส านักงาน 

E-Recruit

ment

ระบบการสรร
หาและคัดเลือก 

แผนดิจิทัลและ

แผน BCP 

ด้ำนไอที

• รายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้รูปแบบ
และลักษณะในการยกระดับการท างาน
ของ สอวช. เป็น Shared Services

e-Saraban

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

Body & 

Mind Well

ness

• แพลตฟอร์ม BMW

Health & 

Welfare

ระบบบริหารจัดการ
สวัสดิการของพนักงาน 

e-Fin

การพัฒนาระบบการขออนุมัติ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
Electronic Finance (e-
Fin) 
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Monitoring ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ของโครงการ

Collaboration สนับสนุนให้
เกิดการท างานบูรณาการ สร้าง
การปฏิสัมพันธ์เพื่อน าไปสู่การ
ท างานท่ีดีข้ึนร่วมกัน 

Personal Growth สนับสนุนให้
บุคลากรมี Growth Mindset
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ
เตรียมความพร้อมให้เติบโตตาม
Career Path

Facilitating System 
สนับสนุนให้มีระบบหรือกิจกรรม
ท่ีกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน 
สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี

Nation’s Benefits
First

Xystem Approach 
with Evidence

Partnership with 
Stakeholders

Open-Minded 
Agile Learner

Smart People Ecology 
สร้างระบบนิเวศในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart People และ New Leader โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานและบริบทของ
การ
ก้าวไปสู่สงัคมยคุดิจิทัล C & P :

• Coaching for transformation : One-on-One 
Coaching Q2 (100%)

P :
• Development intelligence : เพื่อหาวิธีการพัฒนาพนักงาน

ในทีมแบบ OJC และค่า FTE ของผู้บริหาร และ Leadership 
& successor development intelligence : เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้น าและผู้สืบทอดต าแหน่ง

Q4 (100%) 

C & P & F :
• Body & Mind Wellness Program (BMW) :

เพื่อสร้าง Engagement ในด้านการดูแลสุขภาพกาย-ใจ 
และการมีส่วนร่วมผ่านแพลตฟอร์ม BMW Q2 (100%)

M & F & P :
• โปรแกรมพี่เลี้ยง : เพื่อให้พี่เลี้ยงมี People Skill และต่อยอดการพัฒนา Leadership Skill 

และให้น้องเลี้ยงมี Role Model ในการด้านการท างานและพฤติกรรรม Q4 (100%)
• New IADP Journey น า NXPO Core Values มาใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 

2564 (IADP) เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมท่ีดีของบุคลากร สอวช.Q4 
(100%)

M & F :
• Cost effectiveness of manpower : 

รายงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร Q1-Q3 
(100%) 

• Job Grade : สรุปผลการกระจายตัวของจ านวน พนง. 
และอายุในต าแหน่งต่างๆ Q1 (100%)

• WFH & W@A Survey Q3 (100%)

M :
• Engagement Survey : เพื่อหาปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรมี

ความผูกพัน ทุ่มเทและมีผลการปฏิบตัิงานที่ดีผ่านกิจกรรม 
NXPO Retreat Q1 (100%)

C & M :
• Competence gap analysis วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ Q1 (100%)

New Leaders Development
=

C + M + F + P 

ผลผลิต (Output)
• กิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุม Smart People Ecology ใน 4 มิติ คือ 

Collaboration, Personal growth, Facilitating system และ Monitoring 
• สร้าง Successor และ Future Leader ที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)
• ดึงดูดคนคุณภาพให้คงอยู่เป็นก าลังส าคัญของส านักงาน
• บุคลากรมีการเติมเต็มความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และเติบโตตาม Career 

Path 
ของตนเอง

• มี Growth mindset ท่ีจะผลักดันให้ส่งมอบงานท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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7. พัฒนำ สอวช. เป็นองค์กรที มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดท้ำและบริหำรจัดกำรนโยบำย อววน. ของประเทศ ทั้งในเชิงประสิทธิภำพ
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำน ต.ค.2563 - ก.ย.2564

< 50% 50 - 70% > 70% แล้วเสร็จ

- - - 10

ผลผลิตที อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร (Smart Office) ระบบ Smart Office ที ใช้งำนได้แล้ว 9 ระบบ
1 รำยงำนกำรวิเครำะห์

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

• ระบบการสรรหาและคัดเลือก (E-Recruitment)
• ระบบติดตามการรายงานผลส านักงาน (iRED)
• ระบบบริหารจัดการการให้บริการร่วม (Shared Service Management System)
• รายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้รูปแบบและลักษณะในการยกระดับการท างานของ สอวช. เป็น Shared 

Services
• ระบบ Body & Mind Wellness (BMW)
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ และ MOU (ระบบ Odoo) 
เพื่อการทดสอบระบบควบคู่กับการใช้ระบบ ERP
1. ภาพรวมโครงการ (Blueprint) ระบบ Odoo
2. ข้อมูลความต้องการ (Requirement) 3 ระบบ ได้แก่ งบประมาณ, พัสดุ, การเงิน/บัญชี
3. Proof of Concept (POC) หน้ารวบรวมการเบิกจ่าย (Helper) (เพิ่มเติม Helper ส าหรับตั้ง
เบิกงบประมาณในระบบตามระเบียบส านักงาน)

• ระบบ Health & Welfare 
• แผนดิจิทัลและแผนบริหารความต่อเนื่องด้านไอทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP)
• ระบบ e-Fin
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7. พัฒนำ สอวช. เป็นองค์กรที มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดท้ำและบริหำรจัดกำรนโยบำย อววน. ของประเทศ ทั้งในเชิงประสิทธิภำพ
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำน ต.ค.2563 - ก.ย.2564

< 50% 50 - 70% > 70% แล้วเสร็จ

- - - 8

ผลผลิตที อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำร (Smart People) โครงกำร Smart People ที แล้วเสร็จ 8 โครงกำร

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

• Competence gap analysis วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาจากระบบ IADP 2563
• Cost effectiveness of manpower วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรและ Job Grade
• Cooperative Index: Engagement Index หาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเทและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีผ่านกิจกรรม NXPO Retreat

• Coaching for transformation One-on-One Coaching เพื่อให้มี Growth mindset และ
วิธีการแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิต

• Competency pathway for good leading (Mentoring Program) เพื่อให้พี่เล้ียงมี People 
Skill และพัฒนา Leadership Skill และให้น้องเลี้ยงมี Role Model ในการด้านการท างานและ
พฤติกรรรม

• Compilation of inhouse leadership and successor development intelligence จัดท า
รายงานวิธีการพัฒนาทีมของผู้บริหารแบบ OJC และค่า FTE

• W@A & WFH Feedback  เพื่อน าข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร บุคลากรและปรับปรุงพื้นที่
ส านักงาน

• New IADP Journey (NXPO Core Values) น า NXPO Core Values มาใช้ในส่วนท่ี 2 
แทน Attribute ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 (IADP) เพื่อเป็นแนวทางหรือ
รากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลากร สอวช.
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ผลกำรด้ำเนินงำนตำมตัวชี้วดัตำมกรอบกำรประเมินของ ก.พ.ร. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
น้้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลกำรด้ำเนินงำน
คะแนนที ได้

(เทียบจำกค่ำเป้ำหมำย)
คะแนนถ่วงน้้ำหนัก

Performance  Perspective

องค์ประกอบที  1 ประสิทธิผล
1.1 ตัวชี้วัดที สอดคล้องกับภำรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งที แสดงให้เห็นกำรเชื อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและแผน
ระดับชำติ 30 9 เรื อง 100 30

1.2 ตัวชี้วัดที สอดคล้องกับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศของกระทรวงที เกี ยวข้อง/นโยบำยส้ำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบำล 10 2 เรื อง 100 10
องค์ประกอบที  2 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรด้ำเนินงำน

2.1 ตัวชี้วัดที แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/ควำมคุ้มค่ำในกำรด้ำเนินงำน

2.1.1 จ านวนระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการร่วมของส านักงาน 12.5 5 ระบบ 100 12.5

2.1.2 ความคุ้มค่าในการให้บริการร่วมของส านักงาน 12.5 5 กลุ่มงำน 100 12.5

2.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำรมหำชน 5 บรรลุเป้ำหมำยมำตรฐำน 75 3.75

Potential  Perspective

องค์ประกอบที  3 ศักยภำพขององคก์ำรมหำชน
3.1 ผลกำรพัฒนำศักยภำพองค์กำรสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดจิิทัล เพื่อน าไปใช้สู่การเปดิเผยขอ้มูลภาครัฐ (Open Data) : ภารกิจรับผิดชอบงานวิชาการ
และงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้การปฏบิติัหน้าท่ีของสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

10 บรรลุเป้ำหมำยขั้นสูง 100 10

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 10 342.98 คะแนน 97.99 9.8
องค์ประกอบที  4 กำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
4.1 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรควบคุมดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 10 ร้อยละ 100 100 10

คะแนนรวม 98.55
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ผลกำรด้ำเนินงำนตำมตัวชี้วดัตำมกรอบกำรประเมินของ ก.พ.ร. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ผลกำรด้ำเนินงำน

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
เป้ำหมำย
ขั้นต ้ำ

(50 คะแนน)

เป้ำหมำย
มำตรฐำน
(75 คะแนน)

เป้ำหมำย
ขั้นสูง

(100 คะแนน)

องค์ประกอบ 2 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรด้ำเนินงำน

2.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร
ขององค์กำรมหำชน 
(ตัวชี้วัดบังคับ)

รวม
5

- ร้อยละ
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกร
ไม่เกิน

กรอบวงเงิน
รวมฯ ที 

คณะรัฐมนตรี
ก้ำหนด

ร้อยละ
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกร
ไม่เกิน

กรอบวงเงิน
รวมฯ ที 

คณะรัฐมนตรี
ก้ำหนด และ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรจริง
ไม่สูงกว่ำ

งบประมำณที 
ได้รับกำร
จัดสรรจำก
ส้ำนัก

งบประมำณ

• ในปี 2564 สอวช. มีบุคลากร 123 อัตรา โดยมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ณ 30 ก.ย. 2564 
เป็นเงิน 112,930,391.61 บาท

• ในปี 2564 สงป. จัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ 100 อัตรา 
เป็นเงิน 85,251,800.00 บาท

ดังน้ัน ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สอวช. อยู่ที่ 21.80% ของ
กรอบวงเงิน  ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่ ครม ก าหนด แต่ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง จะเกินกว่าที่ได้รับการจดัสรรจาก สงป. 
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Monitoring ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ของโครงการ

Collaboration สนับสนุนให้
เกิดการท างานบูรณาการ สร้าง
การปฏิสัมพันธ์เพื่อน าไปสู่การ
ท างานท่ีดีข้ึนร่วมกัน 

Personal Growth สนับสนุนให้
บุคลากรมี Growth Mindset
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ
เตรียมความพร้อมให้เติบโตตาม
Career Path

Facilitating System 
สนับสนุนให้มีระบบหรือกิจกรรม
ท่ีกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน 
สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี

Nation’s Benefits
First

Xystem Approach 
with Evidence

Partnership with 
Stakeholders

Open-Minded 
Agile Learner

Smart People Ecology 
สร้างระบบนิเวศในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart People และ New Leader โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานและบริบทของ
การ
ก้าวไปสู่สงัคมยคุดิจิทัล C & P :

• Coaching for transformation : One-on-One 
Coaching Q2 (100%)

P :
• Development intelligence : เพื่อหาวิธีการพัฒนาพนักงาน

ในทีมแบบ OJC, OJT, Off-JT และค่า FTE ของผู้บริหาร และ
Leadership & successor development intelligence 
: เพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้น าและผู้สบืทอด

ต าแหน่ง Q4 (100%) 

C & P & F :
• Body & Mind Wellness Program (BMW) :

เพื่อสร้าง Engagement ในด้านการดูแลสุขภาพกาย-ใจ 
และการมีส่วนร่วมผ่านแพลตฟอร์ม BMW Q2 (100%)

M & F & P :
• Workshop โปรแกรมพี่เลี้ยง : เพื่อให้พี่เลี้ยงมี People Skill และต่อยอดการพัฒนา Leadership 

Skill 

และให้น้องเลี้ยงมี Role Model ในการด้านการท างานและพฤติกรรรม Q4 (100%)
• New IADP Journey น า NXPO Core Values มาใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 

2564 (IADP) เพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมท่ีดีของบุคลากร สอวช.Q4 
(100%)

M & F :
• Cost effectiveness of manpower : 

รายงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร Q1-Q4 
(100%) 

• Job Grade : สรุปผลการกระจายตัวของจ านวน พนง. 
และอายุในต าแหน่งต่างๆ Q1 (100%)

• WFH & W@A Survey Q3 (100%)

M :
• Engagement Survey : เพื่อหาปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรมี

ความผูกพัน ทุ่มเทและมีผลการปฏิบตัิงานที่ดีผ่านกิจกรรม 
NXPO Retreat Q1 (100%)

C & M :
• Competence gap analysis วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ Q1 (100%)

New Leaders Development
=

C + M + F + P 

ผลผลิต (Output)
• กิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุม Smart People Ecology ใน 4 มิติ คือ 

Collaboration, Personal growth, Facilitating system และ Monitoring 
• สร้าง Successor และ Future Leader ที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)
• ดึงดูดคนคุณภาพให้คงอยู่เป็นก าลังส าคัญของส านักงาน
• บุคลากรมีการเติมเต็มความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และเติบโตตาม Career 

Path 
ของตนเอง

• มี Growth mindset ท่ีจะผลักดันให้ส่งมอบงานท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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Q1
100%

Q3
100%

1

2

3

4

Q2
100%

Q4
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• เพิ่มแผน-ผลของงาน
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• เพิ่มแผน-ผลของงาน

•
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• เพิ่มแผน-ผลของงาน

27



• เพิ่มแผน-ผลของงาน

28



• เพิ่มแผน-ผลของงาน
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Expense of HRD
Q4/2021
& Y2021

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา
บคุลากร

ไตรมาสที ่4/2564
และปีงบประมาณ 2564
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