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๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

 

 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 
 

รายงานผลการบร ิหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สมศ. ขอรายงานผลส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กจิกรรม/โครงการ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

ภารกิจหลัก   
๑.การฝึกอบรมด้านการ
ประ เมิ นคุณภาพ การ 
ศึกษา และด้านทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

๑. วิเคราะห์แผนการอบรมให้กับบุคลากร สมศ. โดยงานทรัพยากรมนุษย์ได้
ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (In House 
Training) พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ คน จากจ านวนท้ังสิ้น 
๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๔ ของบุคลากรท้ังหมด  
     งานทรัพยากรมนุษย์ได้ติดต่อประสานกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน ๓ แห่ง เพื่อให้เข้ามาน าเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ได้สรุปตารางเปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่าย และ
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของแต่ละสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
    ต่อมาส านักงานได้แจ้งให้งานทรัพยากรมนุษย์ทราบว่า ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดท่ี ๓ บุคลากร สมศ. มีสมรรถนะด้านการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก าหนดให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งส านักงาน
ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยอ้างอิงเอกสารท่ีใช้ส าหรับการประเมิน 
ได้แก่  เอกสารแสดงผลการทดสอบเพื่อแสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ส านักงานได้มีนโยบายให้
งานทรัพยากรมนุษย์ส ารวจความสนใจของบุคลากรในการฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๕ หลักสูตร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ คน 
จากจ านวนท้ังสิ้น ๗๒ คน คิดเป็น   ร้อยละ ๕๕.๕๖ 
 ๒. ส านักงานอนุมัติหลักการและงบประมาณแผนการอบรมภายในส านักงาน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๕ หลักสูตร และโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อ
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กจิกรรม/โครงการ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร สมศ.ภายหลังการฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาตนเอง (โครงการ KM สนทนาเท่ียงวัน) 
๓. จัดทดสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ของ
บุคลากร สมศ. ๒ ครั้ง  
๔. ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร สมศ.ภายหลังการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาตนเอง 
(โครงการ KM สนทนาเท่ียงวัน) จ านวน ๖ ครั้งเรียบร้อยแล้ว ณ วันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕. ส านักงานได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ จ านวน ๓ หลักสูตร 
ตามผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยสถาบัน
สอนภาษา Bits (Thailand) ได้แก่  
   ๕.๑ English Communication Skills ระดับ Pre-Elementary 
   ๕.๒ English Communication Skills ระดับ Elementary  
   ๕.๓ English Communication Skills ระดับ Intermediate 
     โดยมีระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่วันท่ี ๒ กรกฎาคม – ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๑ อบรมหลักสูตรละ ๒ ครั้ง/สัปดาห์ (ระหว่างเวลา ๑๖.๔๕ – ๑๘.๔๕ 
น.) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๒ คน จากจ านวนท้ังสิ้น ๗๒ คน  
    จากการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร สมศ. ท้ัง ๓ ระดับภายหลังเข้า
รับการอบรม สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
    ระดับPre-Elementary มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๓ คน มีผู้เข้าร่วม
อบรมท่ีผ่านการทดสอบ จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ และมี
พัฒนาการรวมของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ 
    ระดับ Elementary มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๒๐ คน มีผู้เข้าร่วมอบรมท่ี
ผ่านการทดสอบ จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และมีพัฒนาการรวม
ของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๐ 
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กจิกรรม/โครงการ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

    ระดับ Intermediate มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๙ คน มีผู้เข้าร่วมอบรมท่ี
ผ่านการทดสอบ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ และมีพัฒนาการรวม
ของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๒ 

๒.การบริหา รจั ด ก าร
ทรัพยากรมนุษย ์

 

๒.๑ การด าเนินงาน
ด้านอัตราก าลัง 

    ๑.งานทรัพยากรมนุษย์ได้วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลัง และจัดท าแผน
อั ต ราก าลั งป ระจ าปี งบประมาณเรี ยบร้ อยแล้ ว  ในคราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๕ 
กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๘๓ อัตรา (ไม่นับรวม
ผู้อ านวยการ) และท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๔ อัตรา 
    ๒.ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ส านักงานได้เสนอวาระการประชุม 
เพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับกรอบอัตราก าลังของ สมศ. เพื่อปรับลูกจ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๘๓ 
อัตรา และลูกจ้าง จ านวน ๒๐ อัตรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
อย่างไรก็ตามท่ีประชุมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานไม่สามารถปรับกรอบ
อัตราก าลังลูกจ้าง จ านวน ๒๐ อัตรา เป็นเจ้าหน้าท่ีได้เนื่องจากเป็นคนละ
สถานะกัน 
     ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ส านักงานได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน จ านวน ๘ ครั้ง และสามารถด าเนินการ
สรรหาบุคลากรใหม่ได้ จ านวนท้ังสิ้น ๑๓ คน และปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้าง
เป็นเจ้าหน้าท่ีได้จ านวนท้ังสิ้น ๑๐ คน ๔. สรุปรายงานผลการด าเนินการสรร
หาบุคลากรเสนอผู้อ านวยการ และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 
 



 

 

-๔- 

 

กจิกรรม/โครงการ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

    ๒.๒ การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
รอบ  ๑๒  เดื อน  และ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .
๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๑๒ 
เดือน 
    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน และปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ โดยได้ด าเนินการ
แจ้งก าหนดการให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้า ๑ เดือน 
      ท้ังนี้ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ  
๑๒ เดือน (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เรียบร้อย
แล้ว โดยน าเสนอรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้างสมศ.ต่อท่ีประชุมคณะท างานวินิจฉัยผลประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
      ต่อมาได้น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ต่อท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้ง ท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และท่ีประชุมคณะกรรมการสมศ.ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐เมื่อ
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
     ท้ังนี้ งานทรัพยากรมนุษย์ ได้แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (ระดับบุคคล) ให้เจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้าง   สมศ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ 
เดือน 
     งานทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุมคณะท างานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ในวันท่ี 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
      ประชุมคณะท างานวินิจฉัยผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  
ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๓ ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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กจิกรรม/โครงการ สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

      ต่อมาได้น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ต่อท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และท่ีประชุมคณะกรรมการสมศ.ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ระดับบุคคล) ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
สมศ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 

     ๒.๓ การประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้าหน้าท่ีใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ 
เดือน 

งานทรัพยากรมนุษย์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแจ้ง
ก าหนดการจัดท า SAR ให้เจ้าหน้าท่ีใหม่ทราบล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อ านวยการตามล าดับ  

อย่างไรก็ตาม งานทรัพยากรมนุษย์ไม่ประสบความส าเร็จในการติดตาม
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

ในไตรมาสท่ี ๑ – ๔ งานทรัพยากรมนุษย์สามารถ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จ
จ านวน ๒๕ ครั้ง  

    ๒.๔ การประเมินเพื่อ
ต่ อ สั ญ ญ า จ้ า ง ก า ร
ปฏิบัติงาน 

    งานทรัพยากรมนุษย์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานฯ โดยจัดส่งแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างล่วงหน้า ๑ เดือนให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา  
    งานทรัพยากรมนุษย์ สามารถด าเนินการประเมินต่อสัญญาจ้างการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง และผู้เชี่ยวชาญ ได้จ านวนท้ังสิ้น ๒๗ คน  

    ๒ . ๕  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน เงินเดือน 
เงินรางวัล ค่าล่วงเวลา
ของบุคลากร สมศ.และ
ค่ า จ้ า ง ลู ก จ้ า ง ร ายวั น 

      งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน เงิน
รางวัล ค่าล่วงเวลาของบุคลากร สมศ.และค่าจ้างลูกจ้างรายวันแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน 
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ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุก
เดือน 
    ๒.๖ การท ารายงาน
สถิติการขาดงาน การลา 
และการมาท างานสาย 
ภายในวัน ท่ี  ๑๐ ของ
เดือน 

    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสถิติการขาดงาน การลา 
และการมาท างานสาย ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือน จ านวน ๙ ครั้ง จากจ านวน
ท้ังสิ้น ๑๒ ครั้ง 
 
 

    ๒.๗ การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าแผนและงบประมาณส าหรับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีเสนอผู้อ านวยการ สมศ.พิจารณาอนุมัติ และได้ด าเนินการ
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับ
บุคลากร สมศ.ทราบในระบบ Paperless ตลอดจนได้จัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว 

     ๒ .๘ สวัสดิการค่ า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ 
ค่าการศึกษาบุตร 

    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าแผนและงบประมาณส าหรับสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
    ต่อมาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณ
และก าหนดการในการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าท่ี สมศ.ทราบ    
    ในไตรมาส ๑ – ๒ งานทรัพยากรมนุษย์สามารถด าเนินการจัดท าบันทึก 
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรได้ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด คือ เดือนละ ๒ ครั้ง ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ท่ี ๑ และสัปดาห์ท่ี 
๓ ของเดือน 

๓. การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนา
ตนเอง (IDP) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาตนเอง (IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับอนุมัติ 
ให้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
    ท้ังนี้ งานทรัพยากรมนุษย์ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีทราบ
และสามารถด าเนินการตามแผนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสรุปผล 
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การด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว 

๔. การทบทวนโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิ  
การของเจ้าหน้าท่ี 

    งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้าง 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี โดยเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาต่อ
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จ านวน ๖ ครั้ง 

๕. การวิเคราะห์ลักษณะ
ง า น ร า ย บุ ค ค ล ข อ ง
บุคลากร 

    ส านักงานได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง ค าบรรยาย
ลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งตามค าสั่ง
ท่ี  ๔๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มีการประชุม 
คณะท างานฯ เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ค าบรรยายลักษณะ
งาน และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

๖ . สั ม ม น า บุ ค ล า ก ร
ประจ าป ี

ส านักงานได้จัดการสัมมนาบุคลากรของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย ในวันท่ี ๒๐-๒๒ กันยายน 
๒๕๖๑ โดยมีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยาและการสัมมนาเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์ และทิศทางในอนาคตของ สมศ. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
๖๘ คน จาก ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


