หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การประกาศสรรหาและคั ดเลื อกบุ คลากรของสำนั กงาน ผู้ สมั ครจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี คุ ณ ลั กษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙
ทั้งนี้ สำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ที่ผ่าน
การสรรหาคัดเลือก โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ สมศ. ประกอบด้วย
คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติเบื้ องต้นของผู้สมัคร คณะทำงานออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ คณะทำงานสอบ
สัมภาษณ์ และคณะทำงานคุมสอบ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เพื่อให้การบริหารงานภายในของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดำเนิน ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มีป ระสิท ธิภ าพ และสอดคล้อ งกับ บริบ ทการปฏิบ ัต ิง านของสำนัก งาน
และเป็น ไปตามข้อบังคับ สำนักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานจึงกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดังนี้
๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๔๓ และแก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202003300930205.pdf
http://www.onesqa.or.th/upload/download/201810101812501.pdf
http://www.onesqa.or.th/upload/download/201807171929378.pdf

๑

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212220102.pdf
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
๑. ระเบี ย บคณะอนุ กรรมการบริห ารงานบุ ค คลว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารการพั ฒ นาศั กยภาพและ
สมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212228113.pdf
๒. ข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๕ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้อ ๒๗ ซึ่งระบุ
ให้มีการพัฒ นาบุคลากร ด้านการศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย การปฏิบัติงานบริการวิช าการ
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเจ้ าหน้าที่
http://www.onesqa.or.th/upload/download/201807171929378.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212225105.pdf
๒. ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212223483.pdf
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
๑. ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐
http://www.onesqa.or.th/upload/download/201810101832004.pdf
๒. ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๒
๒

http://www.onesqa.or.th/upload/download/201807171929071.pdf
๓. ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเครื่องแบบ
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212226591.pdf
๔. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212227174.pdf
๕. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรายปี (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212227364.pdf
๖. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212227546.pdf
๗. ระเบี ย บคณะอนุ ก รรมการบริห ารงานบุ ค คลว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารเบิ กจ่ ายสวัส ดิ การตรวจสุ ข ภาพ
ประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202103152032432.pdf
๘. ข้อ บั งคั บ สำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา (องค์ก ารมหาชน) ว่ าด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔
http://www.onesqa.or.th/upload/download/201807171929378.pdf
๙.ข้ อ บั งคั บ สำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) ว่าด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202009020818557.pdf
๑๐.ข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เอกสารแนบท้าย) พ.ศ. ๒๕๔๕
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212217106.pdf
๑๑. ข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เอกสารแนบท้าย) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212218245.pdf
๑๒. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบำเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202104212223051.pdf
๓

