
๑ 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในมิติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ พัฒนำคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ 

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย กำรวำงแผนก ำลังคน 
กำรสรรหำบุคลำกร กำรสรรหำคนดีและคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำร
บรรจุและแต่งต้ังบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำย
อำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น 

 
การวางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง เพื่อวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกรใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในไตรมำสท่ี ๑ – ๒ ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี 

และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำท่ี  ลูกจ้ำงรำยปี และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนของ

ส ำนักงำน  
       ๒. ประชำสัมพันธ์ข่ำวกำรสรรหำบุคลำกรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล และ     
กลุ่มไลน์องค์กำรมหำชน  
  ๓. แต่งต้ังคณะท ำงำนสนับสนุนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร สมศ. 
  ๔. ประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไป
ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด 
  ๕. กำรสอบข้อเขียน โดยคณะท ำงำนออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบข้อเขียน 
  ๖. กำรสอบสัมภำษณ์ โดยคณะท ำงำนสอบสัมภำษณ์และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์ 
          ๗. กำรประกำศผลและกำรรำยงำนตัวบุคลำกรใหม่  

       ๘. กำรด ำเนินกำรบรรจุแต่งต้ังบุคลำกรใหม่ และกำรปฐมนิเทศ 
        ๙. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำร

ตัดสินใจเชิงนโยบำยของผู้บริหำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงให้เป็นผู้มี
สัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถรองรับภำรกิจ
ขององค์กรได้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 



๒ 

 

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

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำนักงำนได้อนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมภำยในส ำนักงำนให้กับบุคลำกร   
สมศ. (In House Training) จ ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ หลักสูตรหลัก
กฎหมำยปกครองในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรภำครัฐ หลักสูตรหลักกฎหมำยมหำชนในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรภำครัฐ 
(รุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒) และหลักสูตรพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรตำมกรอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน) 

๑. ส ำนักงำนมีกำรศึกษำทบทวนโครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงต ำแหน่ง โครงสร้ำงงำน โครงสร้ำงเงินเดือน เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดท ำ
ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี 

๒. กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะตำมแผนพัฒนำตนเองของเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงรำยปี   
๓. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่นให้กับบุคลำกร ส ำนักงำนได้มี

ประกำศส ำนักงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Time) โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑  

๔. กำรจัดสรรสวัสดิกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง อำทิ กำรจัดท ำประกันสุขภำพหมู่ สวัสดิกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี  สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตร สวัสดิกำรค่ำเยี่ยมไข้ (กรณีพักรักษำตัวท่ี
โรงพยำบำล) สวัสดิกำรค่ำคลอดบุตร สวัสดิกำรเครื่องแต่งกำย (ชุดสูท ชุดเครื่องแบบส ำนักงำน และชุดปกติขำว) 
สวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรใหม่ รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่อทดสอบศักยภำพและ

สมรรถนะของบุคลำกรใหม่ว่ำมีควำมสอดคล้องกับภำระหน้ำท่ีในต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบหรือไม่อย่ำงไร 
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
เสนอต่อคณะท ำงำนวินิจฉัยผลประเมินกำรปฏิบัติงำน คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และคณะกรรมกำร สมศ.



๓ 

 

เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดท ำบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติเพื่อแจ้งเวียนผลประเมินกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงเป็นรำยบุคคล 

๒. กำรปรับขึ้นเงินเดือนของเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงรำยปี เป็นไปตำมข้อบังคับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน ) ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ว่ำด้วยกำรขึ้นเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
การดูแลรักษาและธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
 ๑. กำรดูแลรักษำบุคลำกรให้มีสุขภำพกำยและใจแข็งแรง มีควำมสุขในกำรท ำงำนจนครบเกษียณอำยุงำน ซึ่ง
จะต้องอำศัยกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรธ ำรงบุคลำกรไว ้ได้แก่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลอื่น กำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรจัดกิจกรรมในวันปีใหม่และวันสงกรำนต์ กำรป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ 

๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมพยำยำมท่ีจะท ำงำนอย่ำงเต็มท่ีและเต็มควำมสำมำรถ 
โดยจัดกิจกรรมสัมมนำบุคลำกรท้ังในและต่ำงประเทศ กำรให้สวัสดิกำรด้ำนเครื่องแต่งกำย กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ    
กำยใจด้วยกำรสมัครสถำนที่ออกก ำลังกำยให้กับบุคลำกร 

 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเติบโตในองค์กรตามศักยภาพ 

กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรแต่งต้ังและโยกย้ำยเพื่อตอบแทนบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนให้กับองค์กรด้วย
กำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำง เงินเดือน หรือเลื่อนต ำแหน่งหน้ำท่ีให้สูงขึ้น ส่วนกำรโยกย้ำยเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็นของหน่วยงำน 

 
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 
 ส ำนักงำนได้จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกล
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหำสมปอง ตำลปุตโต เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลำกร สมศ. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้ห่ำงไกลจำกกำรทุจริต และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงปกติสุข รู้จักควำมพอดี มีควำมพอเพียง 
ปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพตนเอง เพื่อนร่วมงำน องค์กร และ
ประเทศชำติ 


