การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในมิติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ พัฒนำคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย กำรวำงแผนกำลังคน
กำรสรรหำบุคลำกร กำรสรรหำคนดีและคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำร
บรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำย
อำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น
การวางแผนกาลังคนและการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ
สำนักงำนได้ดำเนินกำรสำรวจและวิเครำะห์โครงสร้ำงกรอบอัตรำกำลัง เพื่อวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในไตรมำสที่ ๑ – ๒ ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงำนได้ดำเนินกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี
และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี้
๑. ประกำศรั บสมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลือ กเป็ น เจ้ำ หน้ ำที่ ลูก จ้ำ งรำยปี และลู ก จ้ำ งชั่ วครำวรำยเดื อ นของ
สำนักงำน
๒. ประชำสัม พั น ธ์ข่ ำวกำรสรรหำบุค ลำกรผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของสำนัก งำน สื่อ ออนไลน์ สื่อ โซเชี ยล และ
กลุ่มไลน์องค์กำรมหำชน
๓. แต่งตั้งคณะทำงำนสนับสนุนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร สมศ.
๔. ประชุมคณะทำงำนพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไป
ตำมที่สำนักงำนกำหนด
๕. กำรสอบข้อเขียน โดยคณะทำงำนออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบข้อเขียน
๖. กำรสอบสัมภำษณ์ โดยคณะทำงำนสอบสัมภำษณ์และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์
๗. กำรประกำศผลและกำรรำยงำนตัวบุคลำกรใหม่
๘. กำรดำเนินกำรบรรจุแต่งตั้งบุคลำกรใหม่ และกำรปฐมนิเทศ
๙. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยของผู้บริหำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
สำนักงำนได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงให้เป็นผู้มี
สัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถรองรับภำรกิจ
ขององค์กรได้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
๑

กำรจัดท ำแผนฝึก อบรมภำยในสำนัก งำน (In House Training) เพื่ อ ใช้ ในกำรพั ฒ นำของบุค ลำกรแต่ล ะ
ตำแหน่ง/ระดับ สำนักงำนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ซึ่งสำนักงำนมีควำมร่วมมือทั้งในด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำ และกำรศึกษำ
แลกเปลี่ยนดูงำนต่ำงประเทศของบุคลำกร
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงำนได้อนุมัติให้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมภำยในสำนักงำนให้กับบุคลำกร
สมศ. (In House Training) จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ หลักสูตรหลัก
กฎหมำยปกครองในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรภำครัฐ หลักสูตรหลักกฎหมำยมหำชนในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรภำครัฐ
(รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒) และหลักสูตรพระรำชบัญ ญั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรตำมกรอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น)
๑. สำนั ก งำนมี ก ำรศึ ก ษำทบทวนโครงกำรพั ฒ นำระบบงำนทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำ
โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงตำแหน่ง โครงสร้ำงงำน โครงสร้ำงเงินเดือน เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดทำ
ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี
๒. กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะตำมแผนพัฒนำตนเองของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี
๓. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่นให้กั บบุคลำกร สำนักงำนได้มี
ประกำศสำนักงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Time) โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
๔. กำรจัดสรรสวัสดิกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูก จ้ำง อำทิ กำรจั ดทำประกันสุขภำพหมู่ สวัสดิกำรตรวจ
สุ ข ภำพประจ ำปี สวั ส ดิ ก ำรค่ ำ รั ก ษำพยำบำลและกำรศึ ก ษำบุ ต ร สวั ส ดิ ก ำรค่ ำ เยี่ ย มไข้ (กรณี พั ก รั ก ษำตั ว ที่
โรงพยำบำล) สวัสดิกำรค่ำคลอดบุตร สวัสดิกำรเครื่องแต่งกำย (ชุดสูท ชุดเครื่องแบบสำนักงำน และชุดปกติขำว)
สวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรใหม่ รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่ อทดสอบศักยภำพและ
สมรรถนะของบุคลำกรใหม่ว่ำมีควำมสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ในตำแหน่งงำนที่รับผิดชอบหรือไม่อย่ำงไร
๒. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของบุคลำกรปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยน ตำม
ข้อบังคับสำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีกำรจัดทำตัวบ่งชี้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(KPIs) ทั้งในระดับภำรกิจและระดับบุคคล จำกเป้ำหมำยหลักและพันธกิจขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงำนและบุคคล
และดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจำกนี้ สำนักงำนต้องดำเนินกำรนำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปีทั้งในระดับภำรกิจและระดับบุคคล
เสนอต่อคณะทำงำนวินิจฉัยผลประเมินกำรปฏิบัติงำน คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และคณะกรรมกำร สมศ.
๒

เพื่ อพิ จำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดทำบันทึก เสนอผู้อำนวยกำรอนุมั ติเพื่ อ แจ้งเวียนผลประเมิน กำรปฏิ บัติงำน
ประจำปีของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงเป็นรำยบุคคล
๒. กำรปรับขึ้นเงินเดือนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี เป็นไปตำมข้อบังคับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (องค์ ก ำรมหำชน) ว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบี ย บ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ว่ำด้วยกำรขึ้นเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๓
การดูแลรักษาและธารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ
๑. กำรดูแลรักษำบุคลำกรให้มีสุขภำพกำยและใจแข็งแรง มีควำมสุขในกำรทำงำนจนครบเกษียณอำยุงำน ซึ่ง
จะต้องอำศัยกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรธำรงบุคลำกรไว้ ได้แก่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลอื่น กำร
ตรวจสุขภำพประจำปี สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรจัดกิจกรรมในวันปีใหม่และวันสงกรำนต์ กำรป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ
๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมพยำยำมที่จะทำงำนอย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถ
โดยจัดกิจกรรมสัมมนำบุคลำกรทั้งในและต่ำงประเทศ กำรให้สวัสดิกำรด้ำนเครื่องแต่งกำย กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
กำยใจด้วยกำรสมัครสถำนที่ออกกำลังกำยให้กับบุคลำกร
การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเติบโตในองค์กรตามศักยภาพ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้งและโยกย้ำยเพื่อตอบแทนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนให้กับองค์กรด้วย
กำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำง เงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งหน้ำที่ให้สูงขึ้น ส่วนกำรโยกย้ำยเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็นของหน่วยงำน

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
สำนักงำนได้จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกล
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหำสมปอง ตำลปุตโต เมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับ สนุน ให้ บุ ค ลำกร สมศ. มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในหลัก ธรรมทำงพุ ท ธศำสนำ สำมำรถน ำมำประยุก ต์ ใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนให้ห่ำงไกลจำกกำรทุจริต และกำรดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่ำงปกติสุข รู้จักควำมพอดี มีควำมพอเพียง
ปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพตนเอง เพื่อนร่วมงำน องค์กร และ
ประเทศชำติ

๓

