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1. วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากร ผูปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ไดรับมอบหมาย
2. ขอบขาย
ขั้นตอนการดําเนินงานใชสําหรับการพัฒนาความรูความสามารถและการมอบหมายงานใหกับบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ
ที่
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1 QM-ITDI-9001
คูมือคุณภาพ
2 FR-9001-02-01
แบบบรรยายลักษณะงาน
3 FR-9001-02-02
แบบบันทึกความตองการการพัฒนาความรูความสามารถ
4 FR-9001-02-03
แผนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
5 FR-9001-02-04
เปาหมายการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
6 FR-9001-02-05
แบบประเมินประสิทธิภาพหลังการพัฒนาความรูความสามารถ
4. ความรับผิดชอบ
4.1 สํานัก จัดใหมีบุคลากรเพียงพอตามความจําเปนและคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑที่กําหนด ตามคุณลักษณะ
แบบบรรยายลักษณะงาน (FR-9001-02-01) และมอบหมายบุคลากรใหปฏิบัติงาน
4.2 เจาหนาที่บุคคล รับผิดชอบสํารวจความต องการพัฒนาความรู ความสามารถ ที่จําเปนตอการบริ หารงาน
คุณภาพ และปฏิบัติงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 การคัดเลือกบุคลากร
ผูไดรับคัดเลือกใหปฏิบัติงานจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการศึกษา ประสบการณ และ
ความชํานาญ ตามคุณลักษณะ แบบบรรยายลักษณะงาน (FR-9001-02-01)
5.2 สํานัก ไดกําหนด เปาหมายการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร (FR-9001-02-04) เพื่อเปนขอมูล
พิจารณาในการขอพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
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5.3 การเขารับการพัฒนาความรูความสามารถ
5.3.1 บุคลากร ระบุความตองการพัฒนาความรูความสามารถใน แบบบันทึกความตองการการพัฒนา
ความรู ค วามสามารถ (FR-9001-02-02) โดยพิ จ ารณาจากงานป จ จุบั น และงานที่ ค าดวาจะ
ดําเนินการในอนาคตต อเจาหนาที่บุคคลสํานั ก แลวจึงเสนอตอผูบังคับบัญชาขั้นตน โดยการ
พัฒนาความรู ความสามารถมีส องวิธี คือ การฝกอบรมภายใน และการฝกอบรมภายนอก ซึ่ง
สาเหตุของความตองการฝกอบรม
(1) อบรมหลักสูตรสําหรับเจาหนาที่ใหม
(2) อบรมหลักสูตรใหมเพื่อพัฒนางานหรือขยายขอบเขตของงาน
(3) อบรมซ้ําเนื่องจากไมผานการประเมิน
(4) อบรมซ้ําเพื่อเปนการทบทวน
5.3.2 เจาหนาที่บุคคลสํานักจัดทํา แผนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร (FR-9001-02-03)
ที่สัมพันธกับ เปาหมายการพัฒนาความรูความสามารถของบุ คลากร (FR-9001-02-04) และ
เสนอตอผูบริหาร เพื่อทบทวนและวิเคราะหแผนการพัฒนาความรู
5.3.3 เจาหนาที่บุคคลสํานัก/ผูบริหารขั้นตน เสนอผูบริหารสูงสุด เพื่ออนุมัติแผนการฝกอบรม
5.3.4 เมื่อแผนการฝกอบรมไดรับการอนุมัติแลวใหเจาหนาที่บุคคลสํานักจัดใหมีการอบรมตามแผน
5.3.5 หลังจากอบรม เจาหนาที่บุคคลสํานักเก็บสําเนาหลักฐานการพัฒนาความรูความสามารถ และสง
มอบใหผูควบคุมเอกสารของสํานัก เพื่อบันทึกและจัดเก็บ
5.4 การประเมินหลังจากฝกอบรม
5.4.1 เจาหนาที่บุคคลสํานักทําการประเมินผลตาม แบบประเมินประสิทธิภาพหลังการพัฒนาความรู
ความสามารถ (FR-9001-02-05) (กรณีการฝกอบรมจากภายนอก)
5.5 การมอบหมายงาน
5.5.1 ผูบริหารสูงสุด เปนผูพิจารณามอบหมายงานใหแกบุคลากร โดยการออกคําสั่งแตงตั้ง หรือ โดย
ตําแหนงงานประจําที่ครองอยู (ตามผังโครงสรางสํานัก)
5.5.2 ผูจัดการคุณภาพ เปนผูกํากับดูแลการพัฒนาความรูความสามารถ
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6. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

บุคลากร/ผูบ้ ันทึก

สํารวจความต้องการเพือ� พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
FR-9001-02-02

ผูบ้ ริ หาร

สรุ ปหัวข้อเข้าที�ประชุมกรรมการบริ หาร
พิจารณากําหนดแผน

ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด

พิจารณาอนุ มตั ิ

เจ้าหน้าที�บุคคลสํานัก

(FR-9001-02-04)

ไม่อนุ มตั ิ

อนุ มตั ิ
จัดให้มีการอบรมตามแผน
FR-9001-02-03
แผนพัฒนาความสามารถบุคลากร

บุคลากร/ผูบ้ ันทึก
/ผูค้ วบคุ มเอกสาร

รวบรวมหลัก ฐานการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

เจ้าหน้าที�บุคคลสํานัก

เจ้าหน้าที�บุคคลสํานักบันทึก เก็บประวัติบุคลากร

เจ้าหน้าที�บุคคล/
ผูบ้ ังคับบัญชาขั�นต้น

แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพหลังการพัฒนาความรู้
ความสามารถ FR-9001-02-05 (กรณี อบรมภายนอก)
จบ

แบบบรรยายลักษณะงาน
(Job description)

ชื่อตาแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
FR-9001-02-01
1
เริ่มใช้วันที่ :
หน้าที่ :
23 กรกฎาคม 2561
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แบบบันทึกความต้องการการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

`
ที่

รหัส :
FR-9001-02-02
เริ่มใช้วันที่ :
3 เมษายน 2560

ชื่อหลักสูตร

หัวข้อที่ต้องการ

ผู้เสนอ

รูปแบบการฝึกอบรม
ภายนอก ภายใน









































แก้ไขครั้งที่ :
0
หน้าที่ :
ผู้บันทึก

รหัส :
FR-9001-02-03
เริ่มใช้วันที่ :
3 เมษายน 2560

แผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ประจาปี...........................
ที่

ชื่อหลักสูตร

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แก้ไขครั้งที่ :
0
หน้าที่ :
ประมาณค่าใช้จ่าย

ด้านบริหารคุณภาพ

ด้านปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แผนการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้จัดทา....................................................................................
(.................................................................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ................

 แผนกาหนดการฝึกอบรม  แผนกาหนดการฝึกอบรมที่ดาเนินการแล้ว

ผู้อนุมัติ....................................................................................
(.................................................................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ...............

เป้าหมายการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

`
ชื่อตาแหน่ง

การฝึกอบรม

รหัส :
FR-9001-02-04
เริ่มใช้วันที่ :
3 เมษายน 2560

แก้ไขครั้งที่ :
0
หน้าที่ :

การฝึกเพื่อความชานาญ/ความสามารถ

แบบประเมินประสิทธิภาพ
หลังการฝึกอบรม

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
FR-9001-02-05
0
เริ่มใช้วันที่ :
หน้าที่ :
3 เมษายน 2560
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ชื่อผู้รับการประเมิน : …………………………………………………………………………………..……………………………………………..
หลักสูตรที่อบรม : …………………………………………………………………………………......…..................................................
วันที่อบรม : ……………………………………………………..…………………………………......…..................................................
บุคลากรได้นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่
 ได้
 ไม่ได้
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………….….........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หลังการฝึกอบรมบุคลากรมีความสามารถในการทางานเพิ่มขึ้น
 มีความสามารถเพิ่มขึ้น  มีความสามารถเท่าเดิม  ความสามารถไม่เพิม่ ขึ้น
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………...................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ผู้ประเมิน..................................................................
(
)
วันที.่ .............เดือน..........................ปี...............

.

