
การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ

บุคลำกร โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพ่ือให้พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอยู่เสมอ ส ำนักงำนได้จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร 2 รูปแบบ คือ 1. กำรฝึกอบรม
ภำยในส ำนักงำน (In house training)  2. กำรอบรมตำมแผนพัฒนำตนเอง (IDP)  

1. หลักสูตรฝึกอบรมภายในส านักงาน (In house training) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันภำษำอังกฤษได้มี
ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้น เพรำะเป็นภำษำกลำงที่ใช้สื่อสำรระหว่ำงประเทศ และส ำนักงำนมีควำมจ ำเป็นที่ต้องติดต่อ
ประสำนงำนกับองค์กรต่ำงประเทศ และมีกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ อีกทั้งส ำนักงำนมีกำรท ำ
บันทึกควำมเข้ำใจในข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ และเนื่องจำกบุคลำกร สมศ. 
มีงำนกำรประชุมทั้งภำยใน และภำยนอกอยู่เสมอ จึงท ำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้ตำมเวลำที่ส ำนักงำนจัด
อบรม จึงได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษในปีงบประมำณนี้เป็นกำรอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งสำมำรถเรียนได้ทุก
ที่ และทุกเวลำ ผ่ำนสมำร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยมีก ำหนดกำรฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม – 
11 สิงหำคม 2562 มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 40 คน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ดังนี้ 

1.1 กำรเรียนตัวต่อตัวกับโค้ชชำวต่ำงชำติ กำรเข้ำเรียนทั้งหมด 37 ครั้ง ในระยะเวลำ 5 เดือน โดย
ใช้เวลำในกำรเรียนครั้งละ 25 นำที ซึ่ง coach จะเน้นกำรฝึกออกเสียง ค ำศัพท์ โครงสร้ำงประโยค และ 
ไวยำกรณ์ ในระดับที่เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละท่ำน และจะมีกำรสอบวัดระดับก่อนเข้ำเรียน สอบ pre-test และสอบ 
post-test 

1.2 E-learning สำมำรถเข้ำเรียนได้ไม่จ ำกัด เช่น ค ำศัพท์ที่คนไทยใช้ผิดบ่อย เกร็ดควำมรู้ในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรเขียน e-mail ที่ถูกต้อง และหัวข้อท่ีน่ำสนใจอื่นๆ ผ่ำนกำรฟังและดูวีดีโอ 

1.3 Free Workshop 3 ครั้ง  
แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ 

ระดับ Pre A1  จ ำนวน 4 คน 
ระดับ A1   จ ำนวน 10 คน 
ระดับ A2   จ ำนวน 21 คน 
ระดับ B1   จ ำนวน 5 คน 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมท่ีมีกำรเข้ำร่วมมำกกว่ำ 80% มีสิทธิ์สอบ Post–test จ ำนวน 24 คน 

2. โครงการ Emotional Skills for Healthy Workplace สังคมปัจจุบันที่ต้องแข่งขัน และเร่งรีบ
ตลอดเวลำท ำให้คนท ำงำนในยุคนี้มีควำมกดดัน และเกิดควำมเครียดค่อนข้ำงสูง และส่งผลให้เกิดปัญหำสุขภำพ
ตำมมำ อีกทั้งยังท ำให้บรรยำกำศในกำรท ำงำนก็จะเกิดควำมตึงเครียด กำรรู้จักดูแลอำรมณ์ และจัดกำร 
กับควำมเครียดของตัวเองจึงส ำคัญ ดังนั้น ทักษะด้ำนอำรมณ์จึงมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนไม่แพ้ทักษะด้ำนควำมรู้ 
หำกสำมำรถบริหำรจัดกำรอำรมณ์ได้ ก็จะส่งผลดีต่อบรรยำกำศกำรท ำงำน อันจะส่งผลให้ได้งำนที่มีประสิทธิภำพ 
และบุคลำกรมีสุขภำพจิตดี ส ำนักงำนจึงเห็นควำมส ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำรมณ์ อันจะส่งผลให้



สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนดี โดยมีก ำหนดกำรฝึกอบรม ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 32 คน 
โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็นกำรบรรยำย และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออบรม ดังนี้ 

2.1 กำรสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำรเคำรพซึ่งกันและกัน 
2.2 ควำมนึกคิด : จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง 
2.3 ทัศนคติ : กุญแจแห่งศักยภำพ 
2.4 กำรเคำรพซึ่งกันและกัน : กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
2.5 กำรน ำไปปฏิบัติ : แนวทำงในอนำคตของเรำ 
โดยบุคลำกร สมศ. ได้เรียนรู้ที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจในผู้ทีม่ีลักษณะนิสัยต่ำงจำกตนเอง เรียนรู้ที่จะเปิดใจ 

ยอมรับและชื่นชมในเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลดีต่อควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำน เพ่ิมควำม
ระมัดระวังตนเองในกำรแสดงออกและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภำพอำรมณ์ของบุคคลอ่ืน  เรียนรู้เทคนิค 
วำงแผนกำรพัฒนำตนเอง และได้ร่วมกันสร้ำงข้อก ำหนดร่วมกันให้องค์กรก้ำวไปข้ำงหน้ำ 

3. โครงการ เทคนิคการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ ส ำนักงำนมีควำมมุ่งเน้นให้บุคลำกรได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้มีหลักการในการเขียนโครงการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือการจัดท าหรือ
เขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรต่ำง ๆ ในกำรประเมินผลโครงกำร 
โดยมีก ำหนดกำรฝึกอบรม ในวันที่  19 กรกฎำคม 2562 มีผู้ เข้ำอบรม จ ำนวน 45 คน โดยมีรูปแบบ 
กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็นกำรบรรยำย ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออบรม ดังนี้ 

3.1 ลักษณะของโครงกำร 
3.2 ขั้นตอนกำรเขียนโครงกำร 
3.3 ควำมชัดเจนของโครงกำร 
3.4 องค์ประกอบส ำคัญของโครงกำร 
3.5 กำรวัดควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรโครงกำร 
3.6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
3.7 ปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนโครงกำร 
โดยบุคลำกร สมศ. ได้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกรในเรื่องกำรเขียนโครงกำร สำมำรถ

วิเครำะห์ปัญหำและรวบรวมข้อมูล เพื่อกำรจัดท ำหรือเขียนโครงกำรได้อย่ำงถูกต้อง อันจะส่งผลไปสู่กำรวำงแผน 
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ส่งผลให้ส ำนักงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงแผนไว้ได้ 
 
2. การอบรมตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส ำนักงำนมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน และเพ่ือผลักดันให้บุคลำกรพัฒนำตนเองไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ส ำนักงำนได้จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำตนเองตำมต ำแหน่งงำน ดังนี้ 
 1. รองผู้อ ำนวยกำร    จ ำนวน  20,000 บำท/คน/ป ี
 2. หัวหน้ำส ำนัก/หัวหน้ำภำรกิจ/หัวหน้ำงำน  จ ำนวน  15,000 บำท/คน/ป ี
 3. นักวิชำกำร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร   จ ำนวน   10,000 บำท/คน/ป ี



มีผู้ขออนุมัติเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 83 คน ได้แก่ หลักสูตรเฉพำะ 136 หลักสูตร หลักสูตรร่วม 6 หลักสูตร โดยมี
บุคลำกรเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องกำรพัฒนำตนเองมำในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงเป็นกำร
พัฒนำตัวเองในด้ำนอ่ืนๆด้วย 
โดยสรุปมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 
 2. หลักสูตรทักษะด้ำนกำรบริหำร 
 3. หลักสูตรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 4. หลักสูตรทักษะด้ำนภำษำ 
 5. หลักสูตรด้ำนกำรประเมิน 
 6. หลักสูตรด้ำนกฎหมำย 
 7. หลักสูตรด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
 8. หลักสูตรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 9. หลักสูตรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

3. โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส ำนักงำนได้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนทรัพยำกร
มนุษย์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กรและเป็นไปตำมเป้ำประสงค์  
ซึ่งครอบคลุมในประเด็นเรื่องกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงต ำแหน่งงำน จัดระบบงำน ระบบ
สมรรถนะ กำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรม แผนพัฒนำบุคลำกร กำรจัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือน และหลักเกณฑ์ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยได้ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2562 – กุมภำพันธ์ 2563 โดยแบ่งเป็น
กำรด ำเนินกำร ทั้งหมด 4 ส่วน 

3.1 การวิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับงาน (JD/JE/JC) และโครงสร้างต าแหน่ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
3.1.๑ เพ่ือให้ต ำแหน่งงำนต่ำงๆ มีแบบก ำหนดหน้ำที่งำนที่ชัดเจนเป็นมำตรฐำนสำมำรถอ้ำงอิงถึง

ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง และสภำพกำรท ำงำนของต ำแหน่ง  
3.1.๒ เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดค่ำงำนของต ำแหน่งต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
3.1.๓ เพ่ือสร้ำงระดับต ำแหน่งงำนของสำยงำนต่ำงๆ ในองค์กร 
3.1.๔ เพ่ือทบทวนโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ในปัจจุบันและท ำกำรปรับปรุงให้เหมำะสม 
การด าเนินการ 
จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ให้กับผู้บริหำรและบุคลำกร สมศ . เพ่ือวิเครำะห์

ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดระบบงำน ต ำแหน่งงำน (Job Description/Job Evaluation/Job Classification) และ 
กำรจัดท ำโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ขององค์กร จัดท ำกำรประเมินค่ำงำนและปรับปรุงโครงสร้ำงต ำแหน่งงำน  

3.2 การจัดท ากรอบสมรรถนะของบุคลากร สมศ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
3.๒.๑ เพ่ือก ำหนดสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนส ำหรับแต่ละต ำแหน่งอย่ำงชัดเจน และ 

เป็นมำตรฐำนในกำรก ำหนดต ำแหน่งและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร 



3.๒.๒ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมีทิศทำงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น
ในกำรปฏิบัติงำน 

3.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลอ้ำงอิงในกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนงำนทรัพยำกรมนุษย์ อำทิ กำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคลำกร (Recruitment and Selection) เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Development 
Plan) กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นและเลื่อนต ำแหน่ง (Promotion Guideline) เป็นต้น 

การด าเนินการ 
จัดท าสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)  

และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร สมศ. โดยมีผู้แทนจากทุกกลุ่มงานเสนอความเห็นในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรับบุคลากรต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้สอดรับกับค่านิยมและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และจัดท าสมรรถนะหลักและระดับความคาดหวังในแต่ละระดับต าแหน่ง ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของต าแหน่งงาน/หน่วยงาน 

3.3 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาการเติบโตในองค์กร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
3.3.1 เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว (Training Roadmap) อย่ำงเป็นระบบ โดยตั้งอยู่

บนพื้นฐำนของสมรรถนะที่ก ำหนด 
3.3.2 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan) อย่ำงมี

ทิศทำงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
3.3.3 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

ของตนเอง (Career Development) และเพ่ือให้เกิดควำมผูกพันกับองค์กร 
 
3.3.4 เพ่ือเสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด

ต ำแหน่งที่องค์กรก ำหนด 
การด าเนินการ 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) โดยใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการก าหนดหัวข้อ

การพัฒนาที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาในสายอาชีพของบุคลากร จัดท า
กรอบแนวคิด วิธีการ รูปแบบ ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

3.4 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และโครงสร้างเงินเดือน  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3.4.1 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจและกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กรในปัจจุบัน 

3.4.2 เพ่ือจัดท ำโครงสร้ำงเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับต ำแหน่งงำน โดยค ำนึงถึงระดับกำรจ่ำย
เงินเดือนขององค์กรอื่นที่เทียบเคียงกัน และภำระด้ำนงบประมำณของส ำนักงำน 



3.4.3 เพ่ือให้ระบบค่ำตอบแทนสำมำรถดึงดูดบุคคลที่มีศักยภำพมำร่วมงำนกับส ำนักงำน และ
สำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ในองค์กร และด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

การด าเนินการ 
ศึกษำทบทวนกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปี (Performance Evaluation) ของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ศึกษำและวิเครำะห์ อัตรำเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนอื่น เช่น เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
สมศ. โดยเปรียบเทียบแนวปฏิบัติขององค์กรภำยนอก เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิง ก ำหนดโครงสร้ำง
เงินเดือน และก ำหนดเงินค่ำตอบแทนอ่ืนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง สมศ. รวมถึงก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำร
พิจำรณำกำรปรับอัตรำเงินเดือนประจ ำปีตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
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