
๑ 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ท้ังในมิติด้ำนกำรวำงแผนก ำลังคน กำรเตรียมอัตรำก ำลังคน กำรสรรหำคนดีและ
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น 

 
การวางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคลากร 
ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังเพื่อวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกรใน

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้น ำเสนอโครงสร้ำงอัตรำก ำลังเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคล ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ตำมล ำดับ  

ในไตรมำสท่ี ๑ – ๒ ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี 
จ ำนวน ๓ ครั้ง และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน จ ำนวน ๓ ครั้ง โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงของส ำนักงำน  
       ๒. ประชำสัมพันธ์ข่ำวกำรสรรหำบุคลำกรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล และกลุ่ม
ไลน์องค์กำรมหำชน  
  ๓. แต่งต้ังคณะท ำงำนสนับสนุนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร สมศ. 
  ๔. ประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไป
ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด 
  ๕. กำรสอบข้อเขียน โดยคณะท ำงำนออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบข้อเขียน 
  ๖. กำรสอบสัมภำษณ์ โดยคณะท ำงำนสอบสัมภำษณ์และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
          ๗. กำรประกำศผลและกำรรำยงำนตัว  

        ๘. กำรด ำเนินกำรบรรจุแต่งต้ังบุคลำกรใหม่ และกำรปฐมนิเทศ 
        
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

 ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงให้
เป็นผู้มีสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ท้ังในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถรองรับ
ภำรกิจขององค์กรได้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan) เพื่อฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักงำนได้เปิดโอกำสให้บุคลำกร สมศ. ได้เสนอแผนพัฒนำตนเอง (IDP) ท้ังในรูปแบบ
ของหลักสูตรเฉพำะบุคคลและหลักสูตรร่วม โดยสำมำรถถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกินจำกสิทธิ์ท่ีได้รับภำยในหน่วยงำนท่ีตน
สังกัดอยู่ โดยหลักสูตรดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนและได้รับอนุมั ติจำก
ผู้อ ำนวยกำร 

กำรจัดท ำแผนฝึกอบรมภำยในส ำนักงำน (In House Training) เพื่อใช้ในกำรพัฒนำของบุคลำกรแต่ละ
ต ำแหน่ง/ระดับ ส ำนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ซึ่งส ำนักงำนมีควำมร่วมมือท้ังในด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรศึกษำ
แลกเปลี่ยนดูงำนต่ำงประเทศของบุคลำกร  



๒ 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักงำนได้เสนอให้มีกำรจัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ซึ่ง
บุคลำกรสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดเวลำ ผ่ำนรูปแบบกำรใช้สมำร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดย
ได้รับสทิธิ์ในกำรอบรมคนละ ๓๗ ครั้ง 

กำรจัดประชุมสัมมนำเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมตำมแผนพัฒนำตนเอง (IDP) ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management - KM) จ ำนวน ๗ ครั้ง 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

๑. ส ำนักงำนมีโครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร 
โครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำงงำน ระบบสมรรถนะ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
โครงสร้ำงเงินเดือน ฯลฯ 

๒. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่นให้กับบุคลำกร ส ำนักงำนได้มี
ประกำศส ำนักงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Time) โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑  

๓. กำรจัดสรรสวัสดิกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง อำทิ กำรจัดท ำประกันสุขภำพหมู่ โครงกำรสวัสดิกำร
และประโยชน์เกื้อกูล ค่ำรักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง ค่ำรักษำพยำบำลบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร และค่ำ
กำรศึกษำบุตร โดยให้สิทธิบ์ุคลำกรทุกคนในอัตรำท่ีเท่ำเทียมกัน  
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ ตำมมำตรำ ๘๔ และกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ให้กับลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน เพื่อให้ลูกจ้ำงได้รับสิทธิคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำยเนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรใหม่ รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่อทดลองงำนของบุคลำกร
ใหม่ว่ำมีศักยภำพที่สอดคล้องกับภำระหน้ำท่ีในต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบหรือไม่ 

๒. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของบุคลำกรปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยน ตำม
ข้อบังคับส ำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีกำรจัดท ำตัวบ่งชี้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(KPIs) ท้ังในระดับภำรกิจและระดับบุคคล จำกเป้ำหมำยหลักและพันธกิจขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล 
และด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนต้องด ำเนินกำรน ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีท้ังในระดับภำรกิจและระดับบุคคล
เสนอต่อท่ีประชุมคณะท ำงำนวินิจฉัยผลประเมินกำรปฏิบัติงำน และท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดท ำบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติเพื่อแจ้งเวียนผลประเมินกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
ของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงเป็นรำยบุคคล 

 
การดูแลรักษาและธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
 ๑. กำรดูแลรักษำบุคลำกรให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้มีชีวิตยืนยำวและมีควำมสุข
สำมำรถท ำงำนอยู่ได้จนครบเกษียณอำยุงำน ซึ่งจะต้องอำศัยกิจกรรมต่ำงๆ ในกระบวนกำรบ ำรุงรักษำบุคลำกร ได้แก่ 
กำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรท่ีเป็นธรรม กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรจัด
กิจกรรมในวันปีใหม่และวันสงกรำนต์ กำรป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ 



๓ 

 

๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมพยำยำมท่ีจะท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี เต็มใจ และเต็ม
ควำมสำมำรถ โดยจัดกิจกรรมสัมมนำบุคลำกรท้ังในและต่ำงประเทศ กำรให้สวัสดิกำรด้ำนเครื่องแต่งกำย (ชุด
เครื่องแบบ ชุดสูท และชุดปกติขำว) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกำยใจด้วยกำรสมัครสถำนที่ออกก ำลังกำยให้กับบุคลำกร 

 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเติบโตในองค์กรตามศักยภาพ 

กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรแต่งต้ังและโยกย้ำยเพื่อตอบแทนบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนให้กับองค์กรด้วย
กำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำง เงินเดือน หรือเลื่อนต ำแหน่งหน้ำท่ีให้สูงขึ้น ส่วนกำรโยกย้ำยเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็นของหน่วยงำน 

 
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 
 ส ำนักงำนได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตสู่องค์กรคุณธรรมภำยใต้
แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้ำงธรรมำภิบำลให้กับผู้ปฏิบัติงำน
ในส ำนักงำน โดยมีกำรจัดกิจกรรมไปศึกษำและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ และได้จัดกิจกรรมกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรในส ำนักงำน เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นของผู้บริหำรว่ำจะปฏิบัติหน้ำท่ีและบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล ร่วมกับกิจกรรมกำรประกำศนโยบำยควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนเพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมมีอิสระ
ทำงวิชำกำรท่ีถูกต้องตำมหลักนิติธรรมของบุคลำกร เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ด้ำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และร่วมกันถ่ำยรูปเพื่อเป็นหลักฐำนพยำนในกำรแสดงควำมจริงใจ 
มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตำมเจตนำรมดังกล่ำวที่ประกำศโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นสักขี  
 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมกำรโต้วำทีในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคนด้วยคุณธรรม” เพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นกรรมกำรกลำงและเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้เพิ่มเติม  
 

 


