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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2563 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ

บุคลำกร โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพ่ือให้พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอยู่เสมอ และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักงำนได้จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ในรูปแบบกำรฝึกอบรมภำยในส ำนักงำน (In house training) จ ำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรสร้างจิตส านึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน (Quality Awareness for Organization 
Sustainable Growth) กำรพัฒนำบุคลำกรโดยให้ควำมรู้ หรือเทคนิคต่ำง ๆ อำจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้บุคลำกร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่ำงยั่งยืน กำรสร้ำงจิตส ำนึกแห่งคุณภำพต้องท ำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของงำนที่
รับผิดชอบ โดยมองเห็นคุณค่ำและประโยชน์ต่ำง ๆ ที่ตนเองและผู้อื่นจะได้รับจำกงำนนี้ ท ำให้เกิดควำมรับผิดชอบ
ต่องำนและมุ่งมั่นที่จะให้ผลลัพธ์ออกมำดีที่สุด ส ำนักงำนจึงได้ก ำหนดจัดอบรมหลักสูตรสร้ำงจิตส ำนึกแห่งคุณภำพ
เพ่ือองค์กรเติบโตยั่งยืน (Quality Awareness for Organization Sustainable Growth) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้
มีจิตส ำนึกแห่งคุณภำพในกำรท ำงำน และยังท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีก ำหนดกำรจัดฝึกอบรมใน           
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2563 และมีผู้เข้ำอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมในลักษณะของกำรบรรยำยและกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งบุคลำกร สมศ. ได้เรียนรู้ในหัวข้อกำรอบรม ดังนี้ 

1.1 ส ำรวจแนวควำมคิดเก่ียวกับคุณภำพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
1.2 สร้ำงจิตส ำนึกแห่งกำรท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
1.3 คุณภำพส ำคัญต่อพนักงำนและองค์กรอย่ำงไร 
1.4 พัฒนำทักษะกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมคุณภำพ 
1.5 พัฒนำกรอบควำมคิดในกำรเพิ่มประสิทธิภำพเพ่ือองค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ทั้งนี้ บุคลำกร สมศ. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงและหลักกำรของเครื่องมือบริหำรคุณภำพ เพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน ตลอดจนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของคุณภำพงำน องค์ประกอบ ผลกระทบจำกกำรท ำงำน
ด้วยจิตส ำนึกแห่งคุณภำพ และสำมำรถพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเจ้ำของงำน (Ownership Mindset) เพ่ือให้เกิด
ควำมมุ่งม่ันที่จะพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน 

2. หลักสูตรการบริหารทีมงานและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน กำรที่จะท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
และประสบผลส ำเร็จได้นั้นบุคลำกรในองค์กรก็เป็นหัวใจหลักที่จะน ำพำองค์กรไปสู่ ผลส ำเร็จได้ และบุคลำกรใน
ระดับหัวหน้ำ คือ บุคคลส ำคัญที่ต้องมีท ำหน้ำที่ในกำรน ำทีม และมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรทีมงำนที่ดีมี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับทีมงำน เพ่ือดึงศักยภำพของทีมงำนออกมำได้อย่ำงเต็มที่  
เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิผลขององค์กรโดยกำรกระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดจิตส ำนึกและควำมรู้สึกว่ำทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่ตั้งไว้ ส ำนักงำนจึงได้ก ำหนดจัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรทีมงำนและกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรในระดับบริหำรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรทีมงำน และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน เพ่ือให้ผล
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยขององค์กร โดยมีก ำหนดกำรฝึกอบรม ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2563  
มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 25 คน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็นกำรบรรยำย และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะได้
เรียนรู้ในหัวข้ออบรม ดังนี้ 

2.1 ลักษณะของผู้น ำหรือหัวหน้ำงำนที่ดีในกำรท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพ 
2.2 กำรพัฒนำภำวะผู้น ำและหัวหน้ำงำนยุคใหม่ 
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2.3 กำรพัฒนำและกำรบริหำรทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ 
2.4 ภำรกิจของหัวหน้ำงำนในทีมงำน 
2.5 กลยุทธ์ในกำรสร้ำงทีมส ำหรับหวัหน้ำงำน 
2.6 กำรลดปัญหำในกำรท ำงำนเป็นทีม 
2.7 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนเป็นทีม 
2.8 กำรสื่อสำรที่ดีในกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภำพ 
2.9 กำรสร้ำงอุปนิสัยที่ทรงประสิทธิภำพส ำหรับหัวหน้ำงำน 
2.10 หัวหน้ำงำนกับกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้ทีมงำน 
2.11 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจัดกำรกับอำรมณ์ EQ 

ทั้งนี้ บุคลำกร สมศ. ได้เรียนรู้และเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรบริหำรทีมงำน  
กำรมีภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกัน และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับทีมงำน เพื่อให้
สำมำรถบริหำรทีมงำน และท ำงำนร่วมกันเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. หลักสูตรคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมมี
ควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จที่ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นได้ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์” 
คือ ควำมคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์ เมื่อน ำเอำควำมคิดสร้ำงสรรค์มำท ำประโยชน์จริง ก็จะเรียกว่ำ 
“นวัตกรรม” ซึ่งนวัตกรรมในกำรท ำงำนใหม่ๆ จะส่งผลให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น สะดวก และ 
มีควำมรวดเร็ว เช่น กำรคิดค้นระบบงำนใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้งำนส ำเร็จได้ง่ำยขึ้น กำรคิดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยที่ก ำหนดไว้ กำรคิดแก้ปัญหำในเรื่องต่ำงๆ กำรคิดพัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีมำกยิ่งขึ้น 
ส ำนักงำน จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของพัฒนำกำรคิดนอกกรอบ และกำรคิดสร้ำงสรรค์ให้กับบุคลำกร ส ำนักงำน
จึงได้ก ำหนดจัดอบรมหลักสูตรคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้ำงสรรค์ในองค์กรขึ้น  โดยมีก ำหนดกำรฝึกอบรม  
ในวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 45 คน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็นกำรบรรยำย 
และกิจกรรมกลุม่ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออบรม ดังนี้ 

3.1 กำรคิดสร้ำงสรรค์ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ 
3.2 ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ผู้คิดค้นกลยุทธ์กำรคิดสร้ำงสรรค์ คิดนอก

กรอบ (Creative & Lateral Thinking) 
3.3 เทคนิคคิดสร้ำงสรรค์ คิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) 

- Focus 
- Concept Fan 
- Random Input 
- Challenge 
- Reversal Provocation 
- Escape Provocation 

3.4 กำรฝึกปฏิบัติน ำเทคนิคมำใช้คิดกับงำนจริง เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญและควำมมั่นใจในกำร
น ำไปใช้จริง 

โดยบุคลำกร สมศ. ได้เรียนรู้เทคนิคที่จะน ำมำใช้ในกำรคิดสร้ำงสรรค์ คิดนอกกรอบ และคิด
นวัตกรรม ได้อย่ำงเป็นระบบถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สำมำรถน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
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รวดเร็ว และตรงจุด ทั้งในเรื่องกำรท ำงำนหรือกำรประสำนงำนกับบุคคอ่ืน เพ่ือให้แผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์  
ตำมนโยบำยขององค์กร 

4. หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

“กำรสื่อสำร” คือ กระบวนกำรถ่ำยทอดข่ำวสำร  ข้อมูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์  ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น 
ควำมต้องกำรจำกผู้ส่งสำรโดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ที่อำจเป็นกำรพูด กำรเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด กำรแสดงหรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ไปยังผู้รับสำร ซึ่งอำจจะใช้กระบวนกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสม หรือควำม
จ ำเป็นของตนเองและคู่สื่อสำร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดกำรรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อกัน บริบท
ทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสมเป็น ปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วยให้กำรสื่อสำรสัมฤทธิ์ผล 

“กำรประสำนงำน” หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรให้เกิด ควำมคิด ควำมเข้ำใจตรงกันในกำรร่วมมือ
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง ทั้งเวลำ และกิจกรรมที่จะต้องกระท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำง สมำนฉันท์และมี
ประสิทธิภำพเพ่ือให้งำนด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ไม่เกิด กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ำกัน กำร
ประสำนงำนจึง เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน หรือองค์กร ควำมส ำเร็จของ
กำรประสำนงำนขึ้นอยู่กับบทบำทและ ควำมสำมำรถของบุคลำกร 

กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ จัดได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง และสำมำรถ
ส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร ทั้งในกำรท ำงำนส่วนบุคคล และในกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงหน่วยงำนกับ
หน่วยงำน หน่วยงำนกับองค์กร หรือองค์กรกับบุคคลภำยนอก กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ
นั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้ำงสรรค์สัมพันธภำพ รวมทั้งกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 
ท ำให้สำมำรถลดปัญหำหลำย ๆ อย่ำงที่เกิดจำกควำมขัดแย้ง ควำมไม่เข้ำใจ ทัศนคติเชิงลบของบุคลำกรอันมี
ผลกระทบต่องำนโดยตรง ส ำนักงำนจึงได้ก ำหนดจัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรเทคนิคกำรสื่อสำร ประสำนงำน อย่ำง
มีประสิทธิภำพขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 41 คน และรุ่นที่ 
2 วันที่ 7 สิงหำคม 2563 มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 40 คน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเป็นกำรบรรยำย 
และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออบรม ดังนี้ 

4.1 องค์กรและวิธีกำรท ำงำนท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงหลำกหลำยมิติ 
4.2 ควำมจ ำเป็นของกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ 
4.3 กำรท ำงำนร่วมกันกับผู้ร่วมงำนที่มีควำมคิดท่ีแตกต่ำงกันให้มีควำมสุข 
4.4 รู้เขำ รู้เรำ พื้นฐำนกำรพัฒนำกำรสื่อสำรที่ดีร่วมกัน 
4.5 บรรยำกำศและกำรประสำนงำนที่ดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้ำงได้ง่ำยๆ 
4.6 กำรสร้ำงเป้ำหมำยในชีวิตและกำรท ำงำนเพ่ือควำมส ำเร็จร่วมกัน 
4.7 แนวคิดในกำรร่วมงำนเพ่ือควำมส ำเร็จ 
 
โดยบุคลำกร สมศ. สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนทฤษฎีที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์ตรงที่

ได้รับจำกกิจกรรมในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในกำรสื่อสำร และกำรประสำนงำนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก
องค์กรให้มีประสิทธิภำพ มีกำรท ำงำนเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน ส่งผลให้บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนดีขึ้น 

 


