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คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ซึ่งได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์
กระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของ       

ส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ  

“กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นหนึ่งในสามของกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งได้คัดเลือกมาจัดท าเป็น “คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

กระบวนการปฏิบัติงาน” ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ  

คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ประกอบด้วย

ขอบเขตของกระบวนการ ความหมาย ค าจ ากัดความที่ส าคัญ Work Flow ซึ่งแสดงการไหลของ

กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และมาตรฐานงาน ตลอดจนระบบ       

การติดตามประเมินผล ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นฐานในการพัฒนาให้การ

ปฏิบัติงานได้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบดีย่ิงขึ้น 

คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 
1.1 ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความคาดหวังว่าจะเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ คือ การให้บริการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ          

ในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการที่องค์กร

สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักใน

การพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ 

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการด าเนินงานตามพันธกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
(2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ

พิจารณาด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมท้ังการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 
(5) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าส่ังได้ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
จากบทบาทหน้าที่ ภารกิจและแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการพัฒนาองค์กร      

โดยน าเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) ที่จัดท าขึ้นโดยอาศัย
ค่านิยมหลัก 11 ประการ (ก.พ.ร., 2551:3) ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มี                 
ผลการด าเนินงานที่ดีหลายแห่ง ได้แก่ (1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม      

(3) การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ           

(5) การมุ่งเน้นอนาคต (6) ความคล่องตัว (7) การเรียนรู้ขององค์กรแต่ละบุคคล (8) การจัดการเพื่อ

นวัตกรรม (9) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (11) มุมมอง   

ในเชิงระบบ 
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ดังนั้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเอง    

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ให้ความส าคัญในการบริหาร

จัดการ 7 หมวดด้วยกัน คือ 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการน าเครื่องมือการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เพื่อ
การพัฒนาองค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยในปีแรกของการด าเนินการนั้น ส านักงานฯ ได้จัดท า

ค าอธิบายค าถามในลักษณะส าคัญขององค์กร โดยอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานขององค์กร ความสัมพันธ์

ภายในและภายนอกขององค์กร ความท้าทายขององค์กรต่อสภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร์ ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร  
ต่อมา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐตามแผนพัฒนาองค์กรประจ าปี พ.ศ. 2553 ทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการด าเนินงานของส านักงานฯ ตามกระบวนการในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ         

โดยจ าแนกเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และตอบสนองพันธกิจขององค์กรดังกล่าวข้างต้น 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบไป

ด้วย 5 กระบวนการย่อย คือ (ก) กระบวนการฝึกอบรมภายใน (ข) กระบวนการฝึกอบรมภายนอก 

(ค) กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม (ง) กระบวนการแลกเปล่ียนและศึกษาดูงาน 

และ (จ) กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เมื่อท าการวิ เคราะห์ จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ และน าปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมาประกอบ           

ในการออกแบบกระบวนการแล้ว จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

วิธีการ    ในการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว จะประกอบด้วยแผนผังกระบวนงาน จุดเริ่มต้น จุดส้ินสุดของงาน รายละเอียดและ

มาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  เพื่อลด
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ข้อผิดพลาดในการท างาน สามารถตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดท ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ เกี่ยวข้อง และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีความรู้ความเข้า              

ในกระบวนการจัดฝึกอบรมภายใน กระบวนการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก กระบวนการจัดสรร

ทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ  กระบวนการแลกเปล่ียนและศึกษาดูงาน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ชัดเจน ซึ่งจะ

ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป 

 

1.3 ขอบเขต 

 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จัดท าเป็นคู่มือจะอยู่ในขอบเขตกว้างๆ ดังนี้  

 (1) กระบวนการในความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ได้แก่  

 -  การฝึกอบรมภายใน 

 -  ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมภายในและต่างประเทศ 

 -  การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ  

 (2) กระบวนการในความรับผิดชอบของกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา ได้แก่  

 -  การฝึกอบรมภายนอก 

(3) กระบวนการในความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 

 -  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1.4 ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

ได้ด าเนินการโดยการน าข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการจัดท า ดังนี้ 
 

1.4.1 ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดของข้อก าหนด 

กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
(ก) กระบวนการ

ฝึกอบรมภายใน  

(ข) กระบวนการ

ฝึกอบรมภายนอก 
  

1. ความพึงพอใจของ

บุคลากร 
2. ความรู้ของบุคลากร

เพิ่มขึน้ 
3. มีแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP) 
 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความ

พึงพอใจ 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้

เพิ่มขึ้น 
3. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP) 
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ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดของข้อก าหนด 

(ค) กระบวนการจัดสรร

ทุนการศึกษาและทุน

ฝึกอบรม  

(ง) กระบวนการ

แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน  
(จ) กระบวนการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. มีข้อมูลที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

4. ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทกุกระบวนการ 

 

1.4.2 ข้อก าหนดที่ส าคัญที่น ามาใช้วัดความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผล

การด าเนินงานดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 

 

กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
 (ค) กระบวนการจัดสรร

ทุนการศึกษาและทุน

ฝึกอบรม 

 

มีข้อมูลที่สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

กระบวนการจัดสรรทุนการศกึษาและ

ทุนฝึกอบรม มีข้อมูลที่สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
1.5 ค าจ ากัดความ 

 
การฝึกอบรมภายใน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นการฝึกอบรม สร้างและ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่สมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อกับวงงาน       

ของวุฒิสภา ตามนโยบายหรือแผนงานที่ก าหนด 

การฝึกอบรมภายนอก หมายถึง การส่งบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปเข้ารับ

การฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภายนอก  
ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม หมายถึง การจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปศึกษาต่อและฝึกอบรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน หมายถึง การจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การศึกษา 

วิเคราะห์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรม และการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ    

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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1.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ

และธุรการทั่วไปของส านัก ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของ

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษา วิเคราะห์ก าหนด     

ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด าเนินการส่งเสริม 

ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา จัดท าเอกสารวิชาการ จุลสาร 

คู่มือและส่ือเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของ

วุฒิสภาและส านักงานเลขาวุฒิสภา จัดฝึกอบรม สัมมนา หรือบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภา 

ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงานวุฒิสภา     

ตามนโยบายหรือแผนงานที่ก าหนด จัดท าแผนงบประมาณ รวมทั้งการประสานงานจัดหาทุนและ   

จัดตั้งทุนเพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการ

และลูกจ้าง เพื่อป้องกันการกระท าผิดวินัยข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 

3. กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 

4. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

การด าเนินการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

1) กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 

2) กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 

3) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

(ก) กระบวนการฝึกอบรมภายใน 

(ข) กระบวนการฝึกอบรมภายนอก  

(ค) กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม  

(ง) กระบวนการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน  
(จ) กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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1.7 ค าอธิบายสัญลักษณ์ 
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีสัญลักษณ์

ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    

และรายงาน/เอกสารต่างๆ ซ่ึงมีค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้  
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

  
จุดเริ่มต้น หรือ จุดส้ินสิ้นสุดของกระบวนการ 

  
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

  
ขั้นการตัดสินใจ 

  
ฐานข้อมูล 

  
เอกสาร/รายงาน 

  
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

  
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 

 
จุดต่อเนื่องท่ีอยู่คนละหน้ากัน 

  
ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

 ทิศทางการน าเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูลที่

อาจเกิดขึ้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่  2 แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

2.1 แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Work Flow) 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม 

ภายใน 

การส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ก
ระ
บ
วน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าท
รัพ

ย
าก
รบ
ุค
ค
ล
 

ศึกษา/วิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการฝึกอบรม 

ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม

(เนื้อหา/วิทยากร) 

ด าเนินการ

ฝึกอบรม 

ประเมินผลและ

จัดท ารายงานสรุป 

ติดตามผล       

การอบรม 
ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

          มีค่าใช่จ่ายตั้งแต่  
15,000 บาท ขึ้นไป 

เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
สรุป/รายงานผล

การฝึกอบรม 

ศึกษา/วิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม

ภายนอก 

การจัดสรร

ทุนการศึกษาและ

ทุนฝึกอบรม 

 

จัดท าสัญญา            

รับทุนการศึกษาและ

สัญญาค้ าประกัน 

วิเคราะห์และส ารวจ 

ความคิดเห็นเพื่อ

ก าหนดสาขาวิชา 

ในการศึกษาต่อ 

ประชาสัมพันธ์  

และด าเนินการ        

รับสมัครผู้ขอรับ

ทุนการศึกษา 

ด าเนินการ

คัดเลือกและ

ประกาศรายชื่อ 

จัดท าสรุปรายงาน     

การเดินทาง 

การแลกเปลี่ยน 

และศึกษาดูงาน 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 

ประเทศต่างๆ 

ก าหนดรายละเอียดการ

แลกเปลี่ยน/การศึกษา 

ดูงาน       

 

ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยน 

/การศึกษาดูงาน  

ศึกษา/วิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ก าหนดโครงการ/

กิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดโครงการ/

กิจกรรม 

การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมฯ 

ประเมินผล 

การส่งเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมฯ 

สรุป/รายงานผล 

การส่งเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมฯ 

รับสมัคร/คัดเลือก 

            ไม่มีค่าใช้จ่าย/ค่าใช้ 
จ่ายไมเ่กิน 15,000 บาท 

ประสานขอรายชื่อ 

ติดตามผลหลังจบ

การศึกษา/สรุปผลพัฒนา

แนวการจัดสรรทุน

(ปรับปรุงปี 2553) 

 

1 

2 
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2.2  แผนผังกระบวนการย่อย 
 

(ก) แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา > กระบวนการฝึกอบรมภายใน 
 

 
การฝึกอบรมภายใน 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

3 1       

7  7       

ก 

เริ่ม 

ศึกษา/วเิคราะห์

ความจ าเปน็ 

ในการฝึกอบรม 

 

รวบรวมข้อมูล 

1 

10 



 
การฝึกอบรมภายใน 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 7       

7 3 
      

1 1-2       

ก 

 

การวิเคราะห์ 

การออกแบบ

หลักสูตร 

เข้าคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

1 

2 

11 

ผลจากการวิเคราะห์

ความจ าเป็น 

ในการฝึกอบรม 



 
การฝึกอบรมภายใน 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

5 1-2       

7 3-5        

5 2-3       

ก 

การเขียนและ

ก าหนดหลักสูตร

การฝึกอบรม 

เห็นชอบ 

แก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม

หลักสูตรตามมติ 

ที่ประชุม 

 

 

ด าเนินการวางแผน

การฝึกอบรม 

พิจารณา พิจารณา 

อนุมัต ิ

 

จัดเตรียมด าเนิน 

การฝึกอบรม 

2 

3 

แก้ไข 

12 



 
การฝึกอบรมภายใน 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

- -  
 

     

7 1-2      

7 1-2      

ก 

 

ด าเนินการ

ฝึกอบรม 

 

การฝึกอบรม 

 

ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

และประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม 

สรุปประเมินผลและ 

จัดท ารายงานการฝึกอบรม 

3 

4 

13 



 
การฝึกอบรมภายใน 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

7 1      

7 2-3       

 

 

 

 
 

ก 

รวบรวมข้อมูล 

4 

ติดตามผล 

การฝึกอบรม 
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(ข) การฝึกอบรมภายนอกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีมีค่าใช้จ่ายตั้งแต ่15,000 บาท ขึ้นไป 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

1 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

เริ่ม 

วิเคราะห์ความจ าเป็น

ในการฝึกอบรม 

     จ าเป็น 

พิจารณา 

จบ 

ไม่จ าเป็น 

ประชาสัมพันธ์ให้สมัคร

เข้ารับการฝึกอบรม 

1 

 

15 



 
การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีมีค่าใช้จ่ายตั้งแต ่15,000 บาท ขึ้นไป 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 1 
  

 
    

2 1 
      

1 

รวบรวมข้อมูล 

ผู้สมัคร 

พิจารณา พิจารณา 

อนุมัต ิ

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรพิจารณาคัดเลือก 

1 

 

จบ 

ไม่อนุมัติ 

2 

 

เห็นชอบ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

16 



 
การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีมีค่าใช้จ่ายตั้งแต ่15,000 บาท ขึ้นไป 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

1 1 
      

15 1       

2 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

บุคลากร 

เข้ารับการฝึกอบรม 

ด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการ

ฝึกอบรม 

 

จัดเก็บข้อมูล 

จบ 

2 

 

สรุปผล 

การฝึกอบรม 

17 



(ข) กระบวนการฝึกอบรมภายนอกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 

การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีไม่มีค่าใช้จ่าย/คา่ใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

1 1 
     

 
 

7 1 
     

 
 

2 

เริ่ม 

วิเคราะห์ความจ าเป็น 

ในการฝึกอบรม

ภายนอก 

     จ าเป็น 

พิจารณา 

ไม่จ าเป็น 

ประสานหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากร 

เข้ารับการฝึกอบรม 

1 

จบ 

18 



 
การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีไม่มีค่าใช้จ่าย/คา่ใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 1 
  

 
    

2 1 
      

 

15 1       

2 

พิจารณา 

บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

ด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผล 

การฝึกอบรม 

2 

1 

อนุมัต ิ

จบ 

ไม่อนุมัติ 

19 



 
การฝึกอบรมภายนอกของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา > กรณีไม่มีค่าใช้จ่าย/คา่ใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 

รายงานผลการ

ฝึกอบรม 

 

จัดเก็บข้อมูล 

จบ 

2 

20 



(ค) กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 
 
 

การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 
 
 

14 
 
 
 
1 
 
 
5 

 

 
 
 

2-3 
 
 
 

5-7 
 
 
1 
 
 

    

ค 

เริ่ม 

 

รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และส ารวจความคิดเห็น

เพื่อก าหนดสาขาวิชา 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 

การศึกษาต่อ 

เข้าร่วมกิจกรรมและ 

ให้ข้อมูล/ความคิดเห็น 

 

1 

21 



 
การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
 
5 
 

 
 
 

1-2 
 
 

1-2 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค 

สรุปข้อมูลสาขาวิชา  

และเสนอสถิติการจัดสรรทุน 
พิจารณา 

ก าหนดสาขาวิชาส าหรับการ

จัดสรรทุนการศึกษา 

ตามมติคณะกรรมการ 

จัดท าประกาศรับสมัคร 

ผู้ขอรับทุนการศึกษา 

1 

2 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

22 



 
การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

90 
 

2     

5 
 
 
 

2 
    

ค 

ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการสมัคร 

รับสมัคร 

ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา 

ด าเนินการ 

สมัครขอรับทุน 

ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

รวบรวมใบสมัคร 

2 

3 
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การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 

1-2 
 
 

1-2 
 
 
 
1 

 
 
 

  
 

  

ค 

จัดท าสรุปรายชื่อและข้อมูล

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

จัดท าประกาศ 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

แจ้งเวียนรายชื่อ  

ผู้ได้รับทุนการศกึษา 

ของส านักงาน 

3 

พิจารณา 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

4 

24 



 
การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 

 
 
1 
 
 

 
1 

 
 
 

1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค 

จัดท าหนังสือเพื่อสอบถาม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จากมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการขออนุมัติ

งบประมาณของผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา 

รวบรวม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

4 

พิจารณา 

อนุมัต ิ

จบ 

ไม่อนุมัต ิ

5 

25 



 
การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เลขาธิการวุฒิสภา/ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 
 
 
5 
 
 
 

14 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 

1-2 
 
 
 

1-2 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค 

ประสานกับผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา 

จัดท าสัญญารับทุน 

ด าเนินการจัดท าสัญญา 

รับทุนและสัญญาค้ าประกัน 

รวบรวมสัญญา 

เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาลงนาม 

ประสานส านักการคลัง 

และงบประมาณ เพื่อเบิก

งบประมาณ และจัดส่งสัญญา 

เข้ารับการศึกษาและ 

ได้รับงบประมาณเป็น

ทุนการศึกษา  

 

5 

พิจารณา 

 

จบ 

6 

ลงนาม 

ไม่ 

26 



  
การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
คณะกรรมาการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

 
 

 
14 

 
 
5 
 
 
 

14 

 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการศึกษา 

เป็นรายภาคการศึกษา 

 

รวบรวมผลการศึกษา 

รายงานผลการศึกษา 

ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

 

พิจารณา 

/ทราบ 

 
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

ส่งส าเนาใบปริญญาบัตร  

ใบรับรองผลการศึกษา   

พร้อมผลงานวิจัย 

จ านวน 2 ชุด  

 

รวบรวมเป็นฐานข้อมูลและ

ส่งผลงานวิจัยให้ห้องสมุด 

 

6 

7 

ค 

27 
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  การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 
คณะกรรมาการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

 
 
 

14 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

 
 

 
 
 

2-3 
 
 
 
 

 
1-2 

 

  

 

 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

 

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 

7 

รวบรวมและสรุปผลพร้อมทั้ง

รายงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดสรรทุน 

 

ค 



29 

 

(ง) กระบวนการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 
 

                      การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 

จ านวน

วัน 

จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงาน 

วิชาการและการพัฒนา 

ผู้อ านวยการส านกั 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/  

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

7 1-2      

7 1-2      

7 

 

 

 

3-5  

 

    

เริ่ม 

ศึกษาแนวทาง 

ในการด าเนินการ 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล

สถานที่/หน่วยงานภายใน

และต่างประเทศ 

ก าหนดแนวทาง 

การแลกเปลี่ยนและ 

ศึกษาดูงาน 

พิจารณา 

แก้ไข 
ไม่เห็นชอบ 

พิจารณา พิจารณา 

แก้ไข 

เห็นชอบ เห็นชอบ 

1 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

ง 



                      การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 

จ านวน

วัน 

จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงาน 

วิชาการและการพัฒนา 

ผู้อ านวยการส านกั 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/  

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

7 1-2  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5 2-3      

2 2-3      

เตรียมด าเนินการ

แลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

การจัดท ารายละเอียด

การแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

1 

พิจารณา 

แก้ไข 
ไม่เห็นชอบ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ

2 

ง 

ประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

จบ 

30 



                      การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 

จ านวน

วัน 

จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงาน 

วิชาการและการพัฒนา 

ผู้อ านวยการส านกั 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/  

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

- 1-2      

15 1      

14 2      

2 1      

ด าเนินการแลกเปลี่ยน/

ศึกษาดูงาน 

การแลกเปลี่ยน/

ศึกษาดูงาน 

จัดท าสรุปผลการ

แลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงาน 

 รายงานผล 

การแลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงาน 

 

2 

3 

ง 

จัดท ารายงาน 

การใช้งบประมาณ 

 

 

31 



                      การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 

จ านวน

วัน 

จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงาน 

วิชาการและการพัฒนา 

ผู้อ านวยการส านกั 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/  

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

     

 

 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล 

จบ 

3 

ง 

32 



(จ) กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

3 1     

3 1     

จ 

เริ่ม 

ศึกษา/วิเคราะห์ 

ความจ าเป็นในการ 

จัดกิจกรรม 

 

รวบรวมข้อมูล 

1 

33 



 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

3 1     

3 3     

1 -     

จ 

ผลจากการวิเคราะห์

ความจ าเป็น 

เข้าคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

1 

2 

 

การวิเคราะห์ 

การออกแบบ

กิจกรรม 

34 



 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 2     

3 5   
 

   

4 3     

จ 

แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมกิจกรรม 

ตามมติที่ประชุม 

 

2 

การเขียนและก าหนด

กิจกรรม 

เห็นชอบ  

ด าเนินการวางแผน

การจัดกิจกรรม 

พิจารณา เสนออนุมัติ 

อนุมัต ิ

3 

แก้ไข 

ไม่อนุมัติ 

จบ 

35 



 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

3 -     

- -     

- -     

จ 

 

จัดเตรียมด าเนินการ 

จัดกิจกรรม 

3 

ด าเนินการ 

กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม 

ประเมินความรู้ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และประเมินผล 

การจัดกิจกรรม 

4 

36 



 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ผู้อ านวยการส านกั 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

3 1     

3 1     

3 3     

 

 

จ 

4 

สรุปประเมินผล

และจัดท ารายงาน

การจัดกิจกรรม 

รวบรวมข้อมูล 

ติดตามผล 

การจัดกิจกรรม 

 

37 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ 

และการติดตามประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

38 



ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพและการติดตามประเมินผล 
 

3.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
(ก) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล>กระบวนการฝึกอบรมภายใน 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

1. ศึกษา/วิเคราะห์

ความจําเป็นในการ

ฝึกอบรม 

 

3 วัน 1.1 การสํารวจความ

ต้องการในการฝึกอบรม

จากบุคลากรของ

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

ผลการสํารวจ - กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

แบบ

สํารวจ 

บันทึกส่งแบบสํารวจฯ 

2. รวบรวมข้อมูล 

 

7 วัน 2.1 การจัดหมวดหมู่

วิชาการแบ่งแยกสํานัก

พร้อมรวบรวมหัวข้อวิชา       

ที่ต้องการอบรม 

เข้าหมวดหมู่ 

 

ข้อมูลหัวข้อวิชาที่ 

ต้องการอบรมถูกจัดเป็น 

หมวดหมู่โดยแยกเป็น 

สํานัก 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- เอกสารการแบ่ง

หมวดหมู่ของหัวข้อ

วิชา 

3. ผลจากการ

วิเคราะห์ความ

จําเป็น 

 

2 วัน 3.1 นําผลการแยก

หมวดหมู่หัวข้อวิชา 

นํามาวิเคราะห์หาความ

จําเป็นในการจัดอบรม 

การวิเคราะห์ความ

จําเป็นของการจัดอบรม

แต่ละหัวข้อโดยยึดหลัก

ทฤษฎี 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- ผลการวิเคราะห์ความ

จําเป็นในการจัดอบรม

ของแต่ละหัวข้อวิชา 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

4. การวิเคราะห์ 

การออกแบบ

หลักสูตร 

 

7 วัน 4. 1 การจัดประเภท

หลักสูตรโดยการ

วิเคราะห์ตามสมรรถนะ

ขององค์กรเป็น 3 ด้าน  

คือ Basic/Core 
และ Functional 
 

จัดประเภทของหลักสูตร

ตามหลักสมรรถนะ คือ 

Basic/Core และ

Functional 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- ตารางการจัดประเภท

ของหลักสูตร 

5. เข้าคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

 

1 วัน 5. 1 นําหลักสูตรการ

ฝึกอบรมท้ังหมด     

ตามปีงบประมาณให้

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรพิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร ร่วมกัน

พิจารณา หัวข้อหลักสูตร

การฝึกอบรม ในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- - หัวข้อหลักสูตรวิชา

ที่จะจัดฝึกอบรมในแต่

ละปีงบประมาณ 

- บันทึกการประชุม  

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

6. แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมหลักสูตร

ตามมติที่ประชุม 

5 วัน 6.1 แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมหลักสูตรแล้ว

จากคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร         

ได้พิจารณาเป็นมติ 

ที่ประชุมแล้ว 

หลักสูตรการฝีกอบรม

ได้รับการแก้ไข/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม    

ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- หัวข้อหลักสูตรวิชาที่

แก้ไขตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

7. การเขียนและ

กําหนดหลักสูตร

การฝึกอบรม 

 

3 วัน 7.1 การเขียนโครงการ

ฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค์ 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการการฝึกอบรม  

ที่แสดงรายละเอียด

ครบถ้วนตามหลักการ

เขียนโครงการ 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ 

การพัฒนา 

- รายละเอียดโครงการ

การฝึกอบรม 

8. ดําเนินการวางแผน

การฝึกอบรม 

 

3 วัน 8.1 เตรียมประสาน

วิทยากร 

8.2 เตรียมประสาน 

ผู้เข้ารับการอบรม 

8.3 เตรียมเอกสาร/ 

พิธีการ/อาหาร/ 

การประเมินผล 

ดําเนินการครบถ้วนตาม

แผนการเตรียมการจัด

ฝึกอบรม 

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน

ตรวจสอบความ 

ครบถ้วนของ 

การดําเนินการ 

ตามแผนการเตรียม 

การจัดฝึกอบรม 

จากแบบ Checklist 

กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- แบบ Checklist 
รายละเอียด 

การเตรียมการ 

จัดฝึกอบรม 

9. เสนอผู้อํานวยการ

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

พิจารณา 

 

½ วัน 

 

9. 1 นําเสนอ

ผู้อํานวยการสํานัก

พิจารณาการจัดหลักสูตร

การฝึกอบรมเพื่อเสนอ

ต่อรองเลขาธิการและ

เลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

พิจารณารายละเอียด

หลักสูตร และนําเสนอ

รองเลขาธิการ และ

เลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความ 

เรียนเลขาธิการและ

รองเลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาการจัด

หลักสูตรการฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

10. เสนอ 

รองเลขาธิการ/

เลขาธิการวุฒิสภา

อนุมัติ 

 

½ วัน 

 

10.1 นําเสนอ         

รองเลขาธิการ/

เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

การฝึกอบรมเพื่อดําเนิน 

การจัดฝึกอบรมต่อไป 

เลขาธิการ/            

รองเลขาธิการวุฒิสภา 

พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

การฝึกอบรม 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความท่ี     

รองเลขาธิการ/

เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรการฝึกอบรม 

11. จัดเตรียมดําเนิน 

การฝึกอบรม 

5 วัน 11.1 จัดทําหนังสือเชิญ

วิทยากร 
11.2 จัดทําบันทึกแจ้ง  

ผู้ข้ารับการอบรม 

11.3 จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม 

ดําเนินการครบถ้วนตาม

แผนการเตรียมการ

ดําเนินการฝึกอบรม 

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน

ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการ

ดําเนินการ

เตรียมการจาก    

แบบ Checklist   
การเตรียมการ

ดําเนินการฝึกอบรม 

กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- แบบ Checklist 
รายละเอียดการ

จัดเตรียมดําเนินการ

ฝึกอบรม 

12. ดําเนินการ

ฝึกอบรม 

 

ข้ึนอยู่กับ

ระยะเวลา

ของ

หลักสูตร

การ

อบรม 

12.1 ก่อนการฝึกอบรม 
- จัดทําโครงการ /     

ขออนุมัติจัดฝึกอบรม 
- ติดต่อประสานงาน

วิทยากรฯและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

- ดําเนินการได้ตาม

แผนการฝึกอบรมท่ี

กําหนดไว้ (มีความ  

ถูกต้อง รายละเอียด

ครบถ้วนภายในเวลา    

ที่กําหนด)  

ผู้อํานวยการกลุ่มงาน

ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการ

ดําเนินงานจาก    

แบบ Checklist      
การดําเนินการ

กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- แบบ Checklist      
การดําเนินการ

ฝึกอบรม 

ก่อน - ระหว่าง - หลัง

การฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

- จัดทําหนังสือ/เอกสาร  

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมสถานที่และ

อุปกรณ์ในการฝึกอบรม   
- จดัเตรียมอาหารว่าง/

อาหารกลางวัน 
12.2 ระหว่างการ

ฝึกอบรม 
- ดําเนินการฝึกอบรม

ตามกําหนดการ 
- การอบรมลงทะเบียน 

/แจก/ เก็บเอกสารที่

เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
- พิธีเปิดการฝึกอบรม      
- บันทึกภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม 
- ดูแลเรื่องอาหารว่าง/

อาหารกลางวัน   
- การกล่าวขอบคุณ

วิทยากรและมอบของ   

ฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

ที่ระลึก 
- พิธีปิดการฝึกอบรม   

(ถ้าม)ี 

12.3 หลังการฝึกอบรม 
- ทําหนังสือขอบคุณ

วิทยากรและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวม วิเคราะห์และ

สรุปผลแบบสอบถาม 
- สรุปรายงานการ

ฝึกอบรม 
 

13. ฝึกอบรม 

 

ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลา

ของ

หลักสูตร

การ

อบรม 

13.1 ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมต้องมีระยะ 

เวลาการอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      

ประเมินผลระยะเวลา

และการวัดความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้ารับการ

อบรมตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- ผลการประเมิน

ระยะเวลาและการวัด

ความรู้ความเข้าใจ 

ของผู้เข้ารับการอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

14. ประเมินความรู้ของ 

ผู้เข้ารับการอบรม

และประเมินผล

หลักสูตรการ

ฝึกอบรม 

 

7 วัน 14.1 การประเมิน

ความรู้ของผู้เข้ารับการ

อบรมโดยการทํา

แบบทดสอบ Pretest 
และ Protest เพื่อดูผล

การอบรมว่ามีความรู้

เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งผู้เข้า

รับการอบรมต้องมี

ความรู้เพิ่มข้ึน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

การประเมินผล 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

ซึ่งประกอบด้วย

ประเมินผลวิทยากรและ

ประเมินผลภาพรวมของ

หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเมินผล 

- ความรู้ความเข้าใจ  

ของผู้เข้ารับการอบรม 

- วิทยากรบรรยาย     

แต่ละหลักสูตร 

- ภาพรวมของการจัด

หลักสูตรการฝึกอบรม 

 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

และ 

กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- ผลการประเมิน 

- ความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้ารับการอบรม 

- วิทยากรบรรยาย   

แต่ละหลักสูตร 

- ภาพรวมของการจัด

หลักสูตรการฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

15. สรุปประเมินผล

และจัดทํา 

รายงานการ

ฝึกอบรม 

 

7 วัน 15.1 จัดทําสรุปผลการ

ประเมินหลักสูตรการ

ฝึกอบรมจากแบบ

ประเมินผลพร้อมจัดทํา

รายงานผลการฝึกอบรม

เมื่อหลักสูตรเสร็จสิ้น 

 

ได้รายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรมของแต่ละ

หลักสูตร 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

และ 

กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- รายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรม 

16. รวบรวมข้อมูล 

 

7 วัน 16.1 จัดทําเป็น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ

ฝึกอบรมในแต่ละปี  

เพื่อนํามาศึกษา/

วิเคราะห์ท่ีจะนํามา

พัฒนาการอบรม 

ในปีต่อไป 

ข้อมูลการจัดฝึกอบรม

แต่ละหลักสูตรถูกจัดเก็บ

ในฐานข้อมูลการ

ฝึกอบรม เพื่อนํามา

ประกอบการศึกษา

วิเคราะห์หลักสูตร 

การจัดฝึกอบรม 

ในปีงบประมาณถัดไป 

 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

และ 

กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- ฐานข้อมูลการ

ฝึกอบรม 

         

         

         

         

46 



ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

17. ติดตามผลการ     

ฝึกอบรม 

 

7 วัน 17.1 ดําเนินการติดตาม

ผลการฝึกอบรมจากผู้

เข้ารับการฝึกอบรมใน

แต่ละหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาดูว่าได้นําไปใช้

ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานมากน้อย

เพียงใด 

ผลการติดตามผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมภายหลัง

การเข้ารับการอบรมมี

การนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน 

- กลุ่มวิชาการ

และ 

การพัฒนา 

- ผลการติดตามการ 

นําความรู้ที่ได้จากการ

เข้ารับการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ต่อ 

การปฏิบัติงาน 
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3. 1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
(ข) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล > 1. กระบวนการการฝึกอบรมภายนอก > กรณีมีค่าใช้จ่ายตั้งแต ่15,000 บาท ขึ้นไป 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

1. การวิเคราะห์ความ

จําเป็นในการฝึกอบรม 

 

½ วัน 1.1 ศึกษาความจําเป็น

ในการส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรมภายนอก  

ในปีที่ผ่านมา 

- ข้อมูลที่ถูกต้องและ

มีรายละเอียดครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- ข้อมูลฝึกอบรม        

ที่ผ่านมา 

2. เสนอผู้อํานวยการสํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

½ วัน 2.1 เสนอความเห็นชอบ

ต่อผู้อํานวยการสํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อพิจารณาความจําเป็น

ในการส่ง/ไม่ส่งบุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรม 

- วิเคราะห์

รายละเอียดของ

หลักสูตรได้ถูกต้อง 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความเพื่อ

พิจารณาเหตุผลความ

จําเป็นในการจัดส่ง

บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรมจาก

หน่วยงานภายนอก 

3. ประชาสัมพันธ์ให้สมัคร

เข้ารับการฝีกอบรม 

 

7 วัน 3.1 ทําหนังสือแจ้งให้

บุคลากรที่มีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

สมัครเข้ารับการคัดเลือก

เข้ารับการฝึกอบรม 

- มีรายละเอียด

ครบถ้วน 

- ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่แสดง

รายละเอียดคุณสมบัติ

ของผู้รับการอบรม

ชัดเจน 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความแจ้ง

เวียนประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

4. รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร 

 

2 วัน 4.1 จัดทําประวัติผู้สมัคร

เข้ารับการฝึกอบรม 

- ข้อมูลถูกต้องมี

รายละเอียดครบถ้วน 

- คุณสมบัติของ

ผู้สมัครเข้ารับการ

อบรมเป็นไปตามท่ี

กําหนด 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม  

และสัมมนา 

- แฟ้มรวมประวัติ      

ผู้เข้ารับการอบรม  

ของแต่ละหลักสูตร 

5. คณะกรรมการ 

พัฒนาบุคลากร  

พิจารณาคัดเลือก 

 

1 วัน 5.1 นําเสนอข้อมูล       

ต่อคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร เพื่อพิจารณา

คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม 

-ข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วน 

- คณะกรรมการ  

พัฒนาบุคลากร 

พิจารณาคัดเลือกผู้มี

สิทธ์ิเข้ารับการอบรม 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาคุณสมบัติ   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6. เสนออนุมัติ 

 

1 วัน 6.1 ทําหนังสือเสนอ

เลขาธิการเพื่อขออนุมัติ

ให้บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม  

- มีข้อมูลครบถ้วน

เลขาธิการวุฒิสภา 

อนุมัติตามเสนอ 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม  

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา   

เพื่อขออนุมัติให้

บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

7. ดําเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

1 วัน 7.1 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมไปยัง

หน่วยงานผู้จัด 

7.2 ทําหนังสือแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัดของ 

ผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการ

ฝึกอบรมทราบ 

7.3 ทําหนังสือแจ้งสํานัก

การคลังและงบประมาณ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม 

ดําเนินการแจ้งรายชื่อ

ผู้เข้ารับการอบรม, 

แจ้งต้นสังกัดของผู้ท่ี

ได้รับอนุมัติให้เข้ารับ

การฝึกอบรม และขอ

อนุมัติเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้ตามเวลา 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม  

และสัมมนา 

- - หนังสือแจ้งรายชื่อ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ไปยังหน่วยงานผู้จัด 

- หนังสือแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ที่ได้รับอนุมัติ  

ให้เข้ารับการฝึกอบรม 

- หนังสือขออนุมัติ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย    

ในการฝึกอบรม 

8. บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 

ตามระยะ 

เวลาการ

ฝึกอบรม 

8.1 อํานวยความสะดวก 

ให้กับบุคลากรที่เข้ารับ

การฝึกอบรม 

บุคลากรผ่านการ

ฝึกอบรมตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 

- ผู้รับบริการ - เอกสารแสดงการผ่าน

หลักสูตรการฝึกอบรม

ของบุคลากรทีเ่ข้ารับ

การฝึกอบรม 

(ถ้าม)ี 

9. สรุปผลการฝึกอบรม 

 

15 วัน  9.1 ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมจัดทําสรุปผล

การฝึกอบรม 

 

รายงานสรุปผล 

การฝึกอบรม 

- ผู้รับบริการ - รายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรม 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

10. รายงานผลการฝึกอบรม 

 

1 วัน 10.1 นํารายงานสรุปผล

การฝึกอบรมเสนอ

เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อ

ทราบ 

ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม  

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา   

เพื่อทราบสรุปผลการ

ฝึกอบรม 

11. จัดเก็บข้อมูล 

 

1 วัน 11.1 เก็บเอกสารเข้า

แฟ้มและลงนําไปใน

ประวัติการฝึกอบรมของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ง่ายต่อการสืบค้น 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม  

และสัมมนา 

- - แฟ้มจัดเก็บเอกสาร

การดําเนินการ 

- บันทึกประวัติการ

ฝึกอบรมของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม 
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(ข) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล > 2. กระบวนการฝึกอบรมภายนอก > กรณีไม่มีค่าใช้จ่าย/มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท  

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. วิเคราะห์ความจําเป็น 

ในการฝึกอบรมภายนอก 

 

½ วัน 1.1 ศึกษาความจําเป็น     

ในการส่งบุคลากร       

เข้ารับการฝึกอบรม

ภายนอกในปีที่ผ่านมา 

ข้อมูลถูกต้องและ     

มีรายละเอียดครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- ข้อมูลการฝึกอบรม

ปีทีผ่่านมา 

2. เสนอผู้อํานวยการ 

สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

½ วัน 2.1 เสนอความเห็นชอบ  

ต่อผู้อํานวยการสํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพื่อพิจารณาความจําเป็น

ในการส่ง/ไม่ส่งบุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรม 

วิเคราะห์รายละเอียด

ของหลักสูตรได้

ถูกต้อง 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความ  

เพื่อพิจารณาเหตุผล

ความจําเป็นในการ

จัดส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรมจาก

หน่วยงานภายนอก 

3. ประสานหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากร 

เข้ารับการฝึกอบรม 

 

7 วัน 3.1 ทําหนังสือแจ้งให้  

สํานักที่เกี่ยวข้องส่ง

บุคลากรที่มีคุณสมบัติ

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อมูลถูกต้องและ

รายละเอียดครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความ  

แจ้งเวียนหลักสูตร

และคุณสมบัติของ      

ผู้เข้ารับการอบรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4. เสนออนุมัติ 

 

2 วัน 4.1 ทําหนังสือเสนอ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอ

อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม  

มีข้อมูลครบถ้วน

เลขาธิการวุฒิสภา 

พิจารณาอนุมัติ 

ตามเสนอ 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

 

 

- บันทึกข้อความเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อขออนุมัติให้

บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

5. ดําเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

1 วัน 5.1 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมไปยัง

หน่วยงานผู้จัด 

5.2 ทําหนังสือแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัดของ  

ผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการ

ฝึกอบรมทราบ 

5.3 ทําหนังสือแจ้งสํานัก

การคลังและงบประมาณ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม 

ดําเนินการแจ้งรายชื่อ

ผู้เข้ารับการอบรม, 

แจ้งต้นสังกัดของผู้ท่ี

ได้รับอนุมัติให้เข้ารับ

การฝึกอบรม และขอ

อนุมัติเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้ตามเวลา 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- - หนังสือแจ้ง

รายชื่อผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมไปยัง

หน่วยงานผู้แจ้ง 

- หนังสือแจ้ง

หน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ที่ได้รับอนุมัติ

ให้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

- หนังสือขออนุมัติ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6. บุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 

1 วัน 6.1 อํานวยความสะดวก

ให้กับบุคลากรที่เข้ารับ

การฝึกอบรม 

บุคลากรผ่านการ

ฝึกอบรมตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 

- ผู้รับบริการ - เอกสารแสดงการ

ผ่านหลักสูตร     

การฝึกอบรมของ

บุคลากรที่เข้ารับ  

การฝึกอบรม (ถ้าม)ี 

7. สรุปผลการฝึกอบรม 

 

15 วัน 

 

7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จัดทําสรุปผลการ

ฝึกอบรม 

รายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรม 

- ผู้รับบริการ - รายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรม 

8. รายงานผลการฝึกอบรม 

 

2 วัน 8.1 นํารายงานสรุปผล

การฝึกอบรมเสนอ 

เลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อทราบ 

ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- บันทึกข้อความ 

เรียนเลขาธิการ

วุฒิสภา เพื่อทราบ

สรุปผลการฝึกอบรม 

9. จัดเก็บข้อมูล 

 

3 วัน 9.1 เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

และลงนําไปในประวัติการ

ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ง่ายต่อการสืบค้น 

- กลุ่มงาน

ฝึกอบรม 

และสัมมนา 

- - แฟ้มจัดเก็บ

เอกสารการ

ดําเนินการ 

- บันทึกประวัติการ

ฝึกอบรมของ       

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
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(ค) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล > กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

1. วิเคราะห์และสํารวจ

ความคิดเห็นเพื่อกําหนด

สาขาวิชา 

14 วัน 1.1 วิเคราะห์ความจําเป็นและ

ความต้องการของสํานักงาน

เกี่ยวกับการสนับสนุน

ทุนการศึกษา 
1.2 สํารวจความคิดเห็นของ

ผู้บริหารเกี่ยวกับสาขาวิชา     

ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

การกําหนดสาขาวิชา      

มีความสอดคล้องกัน

ระหว่างความต้องการ

ของสํานักงานและผู้สนใจ

ขอรับทุนการศกึษา 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - สรุปผลการ

วิเคราะห์ความ

ต้องการการ

สนับสนุน

ทุนการศึกษา 

- สรุปผลความ

คิดเห็นของ

ผู้บริหาร 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม

การศึกษาต่อ 

 

1 วัน 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม

การศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา อธิบาย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ขอรับทุน  

2.2 สํารวจความคิดเห็น 
ของผู้สนใจขอรับทุน 
การศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชา 
ในการศึกษาต่อ 
 

ผู้สนใจขอรับทุนมีความ

เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ

ขอรับทุน และปฏิบัติ

ตามขั้นตอนในการ  

ขอรับทุนได้อย่างถูกต้อง 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - เอกสาร

ประกอบการจัด

กิจกรรม 

- สรุปผลการ

สํารวจความ

คิดเห็นของ

ผู้สนใจขอรับทุน 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

3. รวบรวมข้อมูล 

 

5 วัน 3.1 รวบรวมข้อมูล/       

ความคิดเห็นท่ีได้รับจาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่อง 

สาขาวิชาและอื่นๆ   

การรวบรวมข้อมูล     

ในส่วนความต้องการ

ของผู้สนใจขอรับ

ทุนการศึกษามีความ

ถูกต้องและครบถ้วน 

 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- สรุปข้อมูล/ 

ความคิดเห็น 

ที่ได้รับจาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4. สรุปข้อมูลสาขาวิชา  

และเสนอสถิติ 

การจัดสรรทุน 

 

5 วัน 4.1 จัดทําสรุปข้อมูลความ

ต้องการศึกษาต่อ และสถิต ิ

การจัดสรรทุนการศึกษา 

ในปีที่ผ่านมา 

การสรุปข้อมูลความ

ต้องการของผู้สนใจ  

และสถิติในการจัดสรร

ทุนถูกต้องและครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - สรุปข้อมูลความ

ต้องการศึกษาต่อ 

- สถิติการจัดสรร

ทุนการศึกษา     

ในปีที่ผ่านมา 

5. เสนอคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณา 

1 วัน 5.1 จัดเตรียมการประชุมและ

นําเสนอข้อมูลความต้องการ

ศึกษาต่อ พร้อมสถิติการ   

จัดสรรทุน เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนา 

บุคลากร ได้รับข้อมูล

ประกอบการพจิารณา 

ที่มีความถูกต้อง  

และครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - หนังสือเชิญ

ประชุม

คณะกรรมการ 

- เอกสาร

ประกอบการ

พิจารณาในแต่ละ

วาระการประชุม 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

6. กําหนดสาขาวิชา 

สําหรับการจัดสรรทุน 

การศึกษาตามมติ

คณะกรรมการ  

5 วัน 6.1 จัดทําสรุปสาขาวิชาต่างๆ  

ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จะให้การสนับสนุนทุน 

การศึกษาตามมติท่ีประชุม 

และนําเสนอประธาน

คณะกรรมการ พิจารณาก่อน

นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 

การสรุปสาขาวิชาต่างๆ  

มีความถูกต้องและ

ครบถ้วนตามมติ 

ที่ประชุม 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารสรุป

สาขาวิชาต่างๆ 

7. จัดทําประกาศรับสมัคร 

ผู้ขอรับทุนการศึกษา 

 

3 วัน 7.1 จัดทําประกาศสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ

ทุนการศึกษา เพื่อเตรียม   

แจ้งเวียนให้ข้าราชการ 

ในสํานักงานทราบ 

การจัดทําประกาศ

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา มีความถูกต้อง

และรวดเร็ว 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - ประกาศ

สํานักงาน เรื่อง

หลักเกณฑ์และ

วิธีการขอรับ

ทุนการศึกษา 

- หนังสือเวียน

ประกาศ  

8. เสนอเลขาธิการวุฒิสภา       

เพื่อพิจารณา 

2 วัน 8.1 นําเสนอประกาศ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ต่อเลขาธิการวุฒิสภา          

เพื่อพิจารณาลงนาม 

ให้ความเห็นชอบและลงนาม 

การนําเสนอประกาศ    

มีความถูกต้องและ

รวดเร็ว 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกข้อความ

เสนอเลขาธิการ

วุฒิสภา 

ลงนามในประกาศ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

9. ประชาสัมพันธ์และ    

ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 

การสมัคร 

90 วัน 

9.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การสมัครขอรับทุน โดยผ่าน

ช่องทาง การส่ือสารต่างๆ เช่น 

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  

ป้าย-ประชาสัมพันธ์  ประกาศ

เสียงตามสาย  เป็นต้น 

9.2 ให้คําปรึกษา คําแนะนํา  

แก่ผู้สนใจสมัครขอรับทุน 

  - การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารมีความ

ครอบคลุมในช่องทาง

การส่ือสารต่างๆ และ

เข้าถึงผู้สนใจสมัคร

ขอรับทุน 

  - ผู้สนใจขอรับทุน

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  

และครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสาร/ภาพถ่าย

แสดงการ

ประชาสัมพันธ์ 

10. รับสมัครผู้สนใจขอรับ

ทุนการศึกษา 

 

10.1 ดําเนินการรับสมัคร       

ผู้ขอรับทุนการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  

ผู้สมัครขอรับทุน

ดําเนินการสมัครภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และ 

มีเอกสารประกอบการ

สมัครครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - 

11. รวบรวมใบสมัคร 

 

5 วัน 11.1 รวบรวมใบสมัครและ

ตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารการขอรับทุนการศึกษา 

ใบสมัครขอรับทุน       

มีความถูกต้องและ        

มีเอกสารประกอบการ

สมัครครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - ใบสมัคร 

- เอกสาร

ประกอบการ

สมัครขอรับทุน 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

12. จัดทําสรุปรายชื่อและ

ข้อมูลผู้สมัครขอรับ

ทุนการศึกษา 

 

2 วัน 12.1 จัดทําสรุปรายชื่อและ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ขอรับทุน 

การจัดทําสรุปข้อมูล

ดําเนินการได้รวดเร็ว     

มีข้อมูลถูกต้อง        

และครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารสรุป

รายชื่อและข้อมูล

ส่วนบุคคลของ

ผู้สมัครขอรับทุน 

13. เสนอคณะกรรมการ

คัดเลือก 

 

1 วัน 13.1 นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้สมัครเพื่อให้คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากรพิจารณา

คัดเลือก 

มีการนําเสนอข้อมูล     

ที่ถูกต้อง และครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารสรุปข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สมัคร 

14. จัดทําประกาศรายชื่อ    

ผู้ได้รับทุนการศึกษา 

 

2 วัน 14.1 จัดทําประกาศสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง 

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามมติ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

มีการจัดทําประกาศ    

ได้ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตามมติคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- ประกาศสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา     

เรื่อง รายชื่อ 

ผูไ้ด้รับทุน 

59 



ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

15. เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อพิจารณา 

 

2 วัน 15.1 นําเสนอเลขาธิการ

วุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับทุน 

การศึกษา 

มีการจัดทําข้อมูลได้

ถูกต้อง และรวดเร็ว 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกข้อความ

เสนอเลขาธิการ

วุฒิสภาเพื่ออนุมัติ

รายชื่อผู้ได้รับทุน 

16. แจ้งเวียนรายชื่อผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาของ

สํานักงาน 

1 วัน 16.1 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ได้รับ

ทุนให้ข้าราชการในสํานกังาน

เลขาธิการวุฒิสภาทราบ     

โดยผ่านระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ 

การแจ้งเวียนรายชื่อ   

ทําได้รวดเร็วและทั่วถึง 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- หนังสือเวียนแจ้ง

รายชื่อผู้ไดร้ับทุน 

17. จัดทําหนังสือ          

เพื่อสอบถามค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตรจาก

มหาวิทยาลัย 

 

2 วัน 17.1 จัดทําหนังสือถึง

มหาวิทยาลัยเพื่อสอบถาม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและ

ระยะเวลาในการศึกษา 

การจัดทําหนังสือมี 

ความถูกต้องและรวดเร็ว 

- กลุม่งาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- หนังสือสอบถาม

ค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสูตรและ

ระยะเวลา 

ในการศึกษา 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

18. รวบรวมรายละเอียด 

ค่าใช้จ่าย 

 

2 วัน 18.1 รวบรวมหนังสือและ

ค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

การพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ 

การรวบรวมข้อมูลมี

ความถูกต้อง 

- กลุม่งาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารสรุปข้อมูล

ค่าใช้จ่ายของ   

แต่ละหลักสูตร

จากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ 

19. ดําเนินการขออนุมัติ

งบประมาณของผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา 

 

1 วัน 19.1 นําเสนอข้อมูลค่าใช้จ่าย 

ต่อเลขาธิการวุฒิสภา        

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณของผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา 

มีการดําเนินการได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง  

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกขออนุมัติ

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของ     

ผู้ได้รับทุน 

20. พิจารณาอนุมัติ 

 

1 วัน 20.1 เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาข้อมูลที่นําเสนอ 

และอนุมัติงบประมาณ 

เพื่อเป็นทนุการศกึษา 

เลขาธิการวุฒิสภาได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้องและ

เพียงพอต่อการพิจารณา

อนุมัติ 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกข้อความ 

ที่แสดงการ 

อนุมัติทุนโดย

เลขาธิการวุฒิสภา 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

21. ประสานกับผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาให้จัดทํา

สัญญารับทุน 

5 วัน 21.1 ประสานกับผู้ได้รับทุน

เกี่ยวกับการทําสัญญา    

พร้อมชี้แจงรายละเอียด      

ข้อปฏิบัติในการรับทุน 

การศึกษา 

ผู้ได้รับทุนเข้าใจ

รายละเอียดสัญญาและ

สามารถกรอกข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - รายละเอียด

สัญญา 

- ข้อปฏิบัติในการ

รับทุน 

22. รวบรวมสัญญาเสนอ

เลขาธิการวุฒิสภา      

เพื่อพิจารณาลงนาม 

 

14 วัน 22.1 รวบรวมสัญญาและ

นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาลงนามในสัญญา 

เอกสารสัญญา มีความ 

ถูกต้อง ครบถ้วนและ

ดําเนินการได้รวดเร็ว 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- สัญญารับทุนท่ีมี

การกรอกข้อมูล

ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

23. พิจารณาลงนาม 

 

1-2 วัน 23.1 เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาลงนามในสัญญาใน

ฐานะผู้รับสัญญา 

เอกสารสัญญามีการ

กรอกข้อมูลครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- สัญญารับทุน 

ที่ได้รับการลงนาม

แล้วโดยเลขาธิการ

วุฒิสภา 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

24. ประสานสํานักการคลัง

และงบประมาณ เพื่อเบิก

งบประมาณ และจัดส่ง

สัญญา 

 

1 วัน 24.1 ประสานกับสํานักการ

คลัง และงบประมาณ เพื่อแจ้ง

ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา 

24.2 จัดส่งสัญญา 1 ชุด  

ให้แก่สํานักการคลังฯ 

การดําเนินการมีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - สัญญารับทุน  

- รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย 

- หนังสือแจ้ง

สํานักการคลัง 

25. รวบรวมผลการศึกษา 

 

14 วัน 25.1 (ระหว่างการศึกษา) 

มีการประสานผู้ได้รับทุน 

ให้จัดส่งผลการศึกษา 

เป็นรายภาคการศึกษา 

มีการรวบรวมผลการศึกษา

ของผู้ได้รับทุนได้อย่าง

ครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- ผลการศึกษาเป็น

รายภาคการศึกษา 

26. รายงานผลการศึกษา 

ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

 

3 วัน 26.1 รวบรวมผลการศึกษา

และรายงานผลต่อเลขาธิการ

วุฒิสภา 

การดําเนินการมีความ

รวดเร็ว และเอกสาร

ครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา     

เพื่อทราบผล

การศึกษาของ    

ผู้ได้รับทุน 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

27. เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณา 

 

2 วัน 27.1 เลขาธิการวุฒิสภา      

ได้รับทราบผลการศึกษาของ       

ผู้ได้รับทุน 

เลขาธิการวุฒิสภา  

ได้รับทราบข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- บันทึกเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา     

รับทราบผล

การศึกษาของ    

ผู้ได้รับทุน 

28. รวบรวมเป็นฐานข้อมูล 

และส่งผลงานวิจัย 

ให้ห้องสมุด 

 

14 วัน 

 

 

28.1 (ภายหลังสําเร็จ

การศึกษา) รวบรวมผล

การศึกษา และผลงานวิจัย 

และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 

28.2 นําส่งให้ห้องสมุด

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อเผยแพร่ 

มีการรวบรวม

ผลงานวิจัยได้อย่าง

ครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- - ผลการศึกษา 

- ผลงานวิจัย 

29. ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานภายหลัง 

สําเร็จการศึกษา 

 

14 วัน 29.1 ภายหลังสําเร็จการศึกษา    

มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จ

การศึกษา มีการส่งแบบ

สํารวจการติดตามผล

การปฏิบัติงาน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

แบบ 

สอบถาม 

แบบสํารวจการ

ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผูร้ับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

30. รวบรวมและสรุปผล

พร้อมท้ังรายงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา    

เพื่อหาแนวทางพัฒนา 

การจัดสรรทุน 

 

14 วัน 30.1 รวบรวมและสรุปผลจาก

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

เสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

30.2 เสนอความคิดเห็น

เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดสรร

ทุนการศึกษา 

  - การจัดทํารายงาน

สรุปมีความถูกต้อง   

และครบถ้วน  

  - สามารถนําเสนอ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

เพื่อการพัฒนาการ

จัดสรรทุนการศึกษาได้ 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- รายงานสรุปผล

การติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 
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(ง) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล>กระบวนการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. ศึกษาแนวทางในการ

ดําเนินการ 

 

7 วัน 1.1 พิจารณา

ยุทธศาสตร์ นโยบาย

และทิศทางขององค์กร

เพื่อกําหนดแนวทางและ

หัวข้อที่มุ่งเน้นในการ

แลกเปลี่ยน/การศึกษา 

ดูงาน 

มีแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- แนวทางและหัวข้อ 

ที่มุ่งเน้น 

ในการแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

2. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล

สถานที่/หน่วยงาน

ภายในและต่างประเทศ 

 

   7 วัน 2.1 ศึกษาข้อมูลสถานที่

การแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงานที่

สอดคล้องกับแนว

ทางการดําเนินการของ

องค์กร 

ผลการศึกษาที่

สอดคล้องกับ 

แนวทางการ

ดําเนินการขององค์กร 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารข้อมูล

สถานที่ 

การแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

3. กําหนดแนวทาง 

การแลกเปลี่ยนและ 

ศึกษาดูงาน 

 

   7 วัน 3.1 กําหนดแนวทาง 

การแลกเปลี่ยนและ 

ศึกษาดูงาน 

 

แนวทาง 

การแลกเปล่ียนและ 

ศึกษาดูงานได้รับการ 

พิจารณาจากผู้บริหาร/

ผู้บังคับบัญชา 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารแสดง 

แนวทางการ

แลกเปลี่ยนและ 

ศึกษาดูงาน 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดทํารายละเอียด

การแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

 

   7 วัน 4.1 จัดทํารายละเอียด

และร่างกําหนดการ

เบื้องต้นของการ

แลกเปลี่ยนและ

การศึกษาดูงาน 

รายละเอียด 

การแลกเปล่ียนและ 

ศึกษาดูงานได้รับการ 

พิจารณาจากผู้บริหาร/

ผู้บังคับบัญชา 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- รายละเอียด 

การแลกเปล่ียน

และศึกษาดูงาน 

5. เตรียมดําเนินการ

แลกเปลี่ยน/การศึกษา 

ดูงาน 

 

   5 วัน  5.1 จัดทําเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ

ในเรื่อง 

- แจ้งสํานักและผู้เข้าร่วม 

การแลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

- กําหนดการเดินทาง 

- การจัดทําหนังสือ

เดินทาง/วีซ่า 

- เบิกเงินงบประมาณ 

- ตั๋วเครื่องบิน 

ดําเนินการครบถ้วน

ตามแนวทางการ

เตรียมดําเนินการ

แลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง 67 



ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6. ประสานงานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 2 วัน 6.1 ดําเนินการ

ประสานงานหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อให้ดําเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติ และครบถ้วน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการ

ประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ 

7. ดําเนินการแลกเปลี่ยน/

ศึกษาดูงาน 

 

ตาม

ระยะเวลา

ที่กําหนด 

7.1 การดําเนินการ

แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

มีการศึกษาดูงาน/ 

การแลกเปลี่ยน    

ตามระยะเวลา         

ที่กําหนด 

- กลุ่มเป้าหมาย

และ 

กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- เอกสารการ

ดําเนินงาน 

8. จัดทํารายงานการใช้

งบประมาณ 

 

15 วัน 

 

8.1 จัดทําสรุปการใช้

จ่ายเงินงบประมาณเพื่อ

ส่งสํานักการคลังและ

งบประมาณ 

มีรายงานสรุป 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

- กลุ่มเป้าหมาย - รายงานสรุปการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ 

9. จัดทําสรุปผลการ

แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 

14 วัน 9.1 จัดทําสรุปผลการ

แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 

มีเอกสารรายงานผล

การแลกเปลี่ยน/

ศึกษาดูงาน 

- กลุ่มเป้าหมาย - รายงานผลการ

แลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงาน 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

10. รายงานผล 

การแลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงาน 

2 วัน 10.1 ส่งรายงานผลการ

แลกเปลี่ยน/ ศึกษาดูงาน

ให้กับกลุ่มงานวิชาการ

และการพัฒนา 

มีข้อมูลรายงานผล 

การแลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงานครบถ้วน

ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- รายงานผลการ

แลกเปลี่ยน/ 

ศึกษาดูงาน 

11. รวบรวมข้อมูล 

 

- 11.1 จัดเก็บและ

รวบรวมรายงานผล   

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการแลกเปลี่ยน/

ศึกษาดูงาน 

มีรายงานและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการ

แลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 

- กลุ่มงาน

วิชาการและ

การพัฒนา 

- รายงานและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการ

แลกเปลี่ยน/

การศึกษาดูงาน 
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(จ)  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล>กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

1. ศึกษา/วิเคราะห์ความ

จําเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

3 วัน 1.1 การสํารวจความ

ต้องการในการจัดกิจกรรม

จากบุคลากรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

ผลการสํารวจ - กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

แบบ

สํารวจ 

บันทึกส่งแบบสํารวจ 

2. รวบรวมข้อมูล 

 

3 วัน 2.1 การจัดหมวดหมู่

วิชาการแบ่งแยกสํานัก 

พร้อมรวบรวมเนื้อหาวิชา   

ทีต่้องการในการจัดกิจกรรม

เข้าหมวดหมู่ 

เอกสารการแบ่ง

หมวดหมู่ของหัวข้อ

วิชา 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- เอกสารการแบ่ง

หมวดหมู่ของหัวข้อ

วิชา 

3. ผลจากการวิเคราะห์

ความจําเป็น 

 

3 วัน 3.1 นําผลการแยกหมวดหมู่

ทางวิชาการ นํามาวิเคราะห์

หาความจําเป็นในการจัด

กิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์หา

ความจําเป็นสามารถ

นํามาออกแบบ

กิจกรรมได้ 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- ผลการวิเคราะห์หา

ความจําเป็นในการจัด

กิจกรรม 

4. การวิเคราะห์การ

ออกแบบกิจกรรม 

 

3 วัน 4.1 การจัดประเภทกิจกรรม  

โดยการวิเคราะห์ตามความ

จําเป็นและสมรรถนะของ

องค์กรเป็น 3 ด้าน คือ 

Basic/Core /Functional 

กิจกรรมแต่ละประเภท

อยู่บนพื้นฐานของหลัก

สมรรถนะขององค์กร 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- เอกสารการจัด

ประเภทกิจกรรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

5. เข้าคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

 

1 วัน 5.1 นําแผนการจัดกิจกรรม  

ตามปีงบประมาณให้

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรพิจารณา 

ในแต่ละปีงบประมาณ

แผนการจัดกิจกรรม

ได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- เอกสารการพิจารณา

แผนการจัดกิจกรรม

ของคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

6. แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมกิจกรรม 

ตามมติที่ประชุม 

 

2 วัน 6.1 แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมรายกิจกรรมตามท่ี

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร ได้พิจารณาเป็นมติ

ที่ประชุมแล้ว 

กิจกรรมได้รับการ

แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- เอกสารแสดงการ

แก้ไข/ปรับปรุง/

เพิ่มเติมรายกิจกรรม 

7. การเขียนและกําหนด

กิจกรรม 

 

3 วัน 7.1 การเขียนโครงการ/

กิจกรรม  ประกอบด้วย 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค์ 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ความครบถ้วน 

ในรายละเอียดของ 

การเขียนโครงการ/

กิจกรรม 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. ดําเนินการวางแผนการ

จัดกิจกรรม 

 

3 วัน 8.1 เตรียมประสาน 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

8.2 เตรียมประสาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ดําเนินการครบถ้วน

ตามแผนการ

เตรียมการจัดกิจกรรม 

ผู้อํานวยการ  

กลุ่มงาน

ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการ

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- แบบ Checklist 
รายละเอียดการ

เตรียมการจัด

กิจกรรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

8.3 เตรียมเอกสาร/       

พิธีการ/อาหาร/ 

การประเมินผล 

ดําเนินการตาม

แผนการ

เตรียมการจัด

กิจกรรมจากแบบ 

Checklist 
9. เสนอผู้อํานวยการสํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พิจารณา 

 

½ วัน 

 

9.1 นําเสนอผู้อํานวยการ

สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคล พิจารณาการจัด

กิจกรรม  เพื่อเสนอต่อ   

รองเลขาธิการและ 

เลขาธิการวุฒิสภาตามลําดับ 

ผู้อํานวยการสํานัก

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล พิจารณา

รายละเอียดหลักสูตร 

และนําเสนอ        

รองเลขาธิการและ

เลขาธิการวุฒิสภา           

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- บันทึกข้อความเรียน

เลขาธิการ และ    

รองเลขาธิการวุฒิสภา          

เพื่อพิจารณาการจัด

หลักสูตรกาฝึกอบรม 

10. เสนอรองเลขาธิการ/

เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาอนุมัติ 

 

½ วัน 

 

10.1 นําเสนอรอง

เลขาธิการ/เลขาธิการ

วุฒิสภา พิจารณาอนุมัติ

กิจกรรม 

เลขาธิการ/          

รองเลขาธิการวุฒิสภา 

พิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรการฝึกอบรม 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- บันทึกข้อความท่ี

เลขาธิการ/          

รองเลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรการ

ฝึกอบรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

11. จัดเตรียมดําเนินการ 

จัดกิจกรรม 

 

3 วัน 11.1 จัดทําหนังสือเชิญ

วิทยากร 

11.2 จัดทําบันทึกแจ้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

11.3 จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบกิจกรรม 

ดําเนินการครบถ้วน

ตามการเตรียมการ

ดําเนินการจัดกิจกรรม 

ผู้อํานวยการ  

กลุ่มงาน

ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการ

ดําเนินการตาม

การเตรียมการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจากแบบ 

Checklist 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- แบบ Checklist 
รายละเอียดการ

เตรียมการดําเนินการ

จัดกิจกรรม 

12. ดําเนินการกิจกรรม 

 

ตาม

ระยะเวลา

ของ

กิจกรรม  

12.1 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  

กล่าวรายงานเกี่ยวกับ     

การจัดกิจกรรมและส่งต่อให้

วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ 

เมื่อจบการบรรยาย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

และการพัฒนาแจกแบบ

ประเมินผลหลังการร่วม 

กิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรม 

ตามท่ีกําหนด 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- เอกสารประกอบการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรม 

- คํากล่าวรายงาน 

- แบบประเมินผล

หลังการร่วมกิจกรรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

13. ประเมินความรู้ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ

ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

 

ภายหลัง

จากการจัด

กิจกรรม

เสร็จสิ้น 

13.1 ประเมินความรู้และ

พฤติกรรมของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมโดยแบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมจากผู้บังคับบัญชา

และจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อดูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของบุคลากรและ

นํามาเป็นข้อมูลใช้ในการจัด

กิจกรรมต่อไป 

มีการประเมินความรู้

และพฤติกรรมของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

เพื่อวิเคราะห์การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคลากรและนํามา

เป็นข้อมูลใช้ในการ

ฝึกอบรมต่อไป 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- - ผลการประเมิน

ความรู้และพฤติกรรม

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบวิเคราะห์การ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของ

บุคลากร 

14. สรุปประเมินผลและ 

จัดทํารายงานการจัด

กิจกรรม 

 

3 วัน 14.1 จัดทําสรุปผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรมจาก

แบบประเมินผลพร้อมจัดทํา

รายงานผลการจัดกิจกรรม  

เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น 

มีสรุปผลการประเมิน

การจัดกิจกรรม    

เพื่อจัดทํารายงานผล

การจัดกิจกรรมของ

หลักสูตรต่อไป 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- รายงานผลการจัด 

กิจกรรม 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 
เอกสารอ้างอิง 

15. รวบรวมข้อมูล 

 

3 วัน 15.1 จัดทําเป็นฐานข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   

ในแต่ละปีเพื่อนํามาศึกษา/

วิเคราะห์ ที่จะนํามาพัฒนา 

การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

มีการจัดเก็บข้อมูล   

ลงในฐานข้อมูล    

เพื่อศึกษา/วิเคราะห์      

ที่จะนํามาพัฒนาการ

จัดกิจกรรมต่อไป 

- กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- ฐานข้อมูลการจัด

กิจกรรม 

16. ติดตามผลการจัด

กิจกรรม 

 

3 วัน 16.1 ดําเนินการติดตามผล

การจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เพื่อพิจารณาดูว่า

ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 

ผลการติดตาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภายหลังการเข้าร่วม

กิจกรรม มีการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน 

ทุกๆ 3 เดือน กลุ่มงาน

ส่งเสริม

คุณธรรม  

และจริยธรรม 

- ผลการติดตามการนํา

ความรู้ที่ได้จากการ

เขา้รับการฝึกอบรม 

ไปใช้ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน 
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3.2 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) / เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบสํารวจ 
ความต้องการ 
ในการฝึกอบรม 

ผู้อํานวยการกลุ่ม

งานวิชาการและ 
การพัฒนา 

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 1 ปี แฟ้มจัดเก็บ

เอกสาร 

แบบสอบถาม

ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน 

ผู้อํานวยการกลุ่ม

งานวิชาการและ

การพัฒนา 

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 1 ปี แฟ้มจัดเก็บ

เอกสาร 

แบบสํารวจ 
ความต้องการ 
จัดกิจกรรม 

ผู้อํานวยการกลุ่ม

งานส่งเสริม

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

สํานักพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 1 ปี แฟ้มจัดเก็บ

เอกสาร 

 
 

3.3  เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2550. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร 
 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2551. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและ

การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพมหานคร 
 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2. 

สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
 

  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พิมพ์ครั้งที่ 1 สํานักการพิมพ์ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
 

  จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. การวิเคราะห์กระบวนการ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

                         คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก (ก) 

คณะท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
            

1.  นางนรรัตน์  พิมเสน หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอุตรา  อมรฉัตร หัวหน้าคณะท างาน 
3. นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ คณะท างาน 
4. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  คณะท างาน 
5. นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ คณะท างาน 
6. นางสาวมาลี  พิลาหอม คณะท างาน 
7. นางสุวรรณา  เกิดแก่น คณะท างาน 
8. นายประธาน ทิพยกะลิน คณะท างาน 

9. นายศุภชัย  รักษาพล คณะท างาน 
10. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล คณะท างาน 

11. นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ คณะท างาน 

12. นางสาวชลธิชา  มีแสง คณะท างาน 
13. นายอภิชาต อ่อนสร้อย คณะท างาน 

14. นายอัมฤทธิ์  เกตุแก้ว คณะท างาน 
15. นายรพีพงศ์  ภูชฎาภิรมย์ คณะท างาน 
16. นางสาวจินดา  กองแก้ว คณะท างาน 

17. นายวิเชียร  บัวบาน คณะท างาน 
18. นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์ คณะท างาน 

19. นายชูชาติ  หอมจันทึก คณะท างาน 
20. ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร  มาฉิม คณะท างาน 
21. นางมันทนา เอกลัคนารัตน์ คณะท างาน 

22. นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ด ารงกุล คณะท างาน 
23. นายปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ คณะท างาน 
24. นางสาวสุจินต์ ประเสริฐกิจ คณะท างาน 
25. นายธัชชัย  แก้ววารี คณะท างาน 
26. นางสาวทัศนวรรณ  วงศ์ดี คณะท างาน 
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ภาคผนวก (ข) 

แผนผังกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ที่รายงานการประเมินตนเอง (PM 1 - 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนพัฒนา

บุคลากร 

จัดท าโครงการตามแผน 

 

ด าเนินงานโครงการตามแผน 

 

ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 

ทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ 

 

1. พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติ 

(Performance Management) 

 
2. พัฒนาระบบการจัดการความเก่ง 

    ของคนในองค์กร (Talent Management) 
 

3. พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
    (Career Path) 

 

4. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
    (Competency Based HRD) 

 
5. ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา 

    ฝึกอบรมและดูงาน 

 
6. พัฒนาระบบการเรียนรู้ (E-learning) 

 
7. พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากร 

    บุคคล (HR Scorecards) 
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แผนงาน โครงการ 

1. พัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติ  
(Performance Management) 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development : IDP) 
2. พัฒนาระบบการจัดการความเก่งของคน    
ในองค์กร (Talent  Management) 

โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง 

(Talent Management Plan) 
3. พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

(Succession Plan) 
4. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ               
(Competency Based HRD) 

จัดท าหลักสูตร 

- พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
(Core Competency) 
- พัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร 
(Basic Skills) 
- พัฒนาสมรรถนะหลักพื้นฐาน 
(Basic Competency) 
- พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional 
Competency) 

5. ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน 

- โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการไทยกับต่างประเทศ 
- โครงการส่งข้าราชการไปศกึษาต่อต่างประเทศและ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

6. พัฒนาระบบการเรียนรู้ (E-learning) - โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่าน e-learning 
- โครงการพัฒนาระบบ e-learning 

7. พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecards) 

 

 

 

 


