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มทร. ตะวันออก 
กองบริหารงานบุคคล 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การท าแผนพัฒนาบุคลากร 

(ฝึกอบรม/สัมมนา) 

 
รหัสเอกสาร 
HR104-04-12 

 
วันที่บังคับใช้ 
29 มี.ค.2565 

 
เขียนโดย : นางสาวชนิตา วุฒิคาวาป ี
ควบคุมโดย : นางสาวสมัญญา พิมพาลยั 
อนุมัติโดย : นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ 

แก้ไขครั้งที่ : 
1 

5 ก.ย.2565 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนในอนาคต เช่นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การวางแผนการ

เติบโตทางสายอาชีพ การพัฒนาองค์กร  
2.เพ่ือเป็นแนวทางในกระบวนการฝึกอบรม พัฒนา ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างครบถ้วน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ขอบเขตงำน : ครอบคลุม ตั้งแต่การรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย/การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม /การวิเคราะห์
ความต้องการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและฝึกอบรม/เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม/ด าเนินการฝึกอบรม 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีที่จะเพ่ิมสมรรถภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ทั้งในด้าน
ความคิด การกระท า ความรู้ความสามารถ ความช านาญ และทัศนคติ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานให้
สามารถบรรลุพันธกิจขององค์กรได้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล : ให้ความเห็นและพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม 
กองบริหารงานบุคคล แผนกฝึกอบรม : ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม  

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มส ารวจ

ความต้องการ
ฝึกอบรมของ

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

แผนกฝึกอบรม 
กองบริหารงาน

บุคคล 
 

กองบริหารงานบุคคล 5 ปี เรียงตามวันที่ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 ผู้อ านวยการ
กองบริหารงาน

บุคคล 

 1.ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 
รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลยั 
 

1 วัน 1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

2 เจ้าหน้าท่ีแผนก
ฝึกอบรม 

 

 1.รับนโยบายจาก
ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 
2.ส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 

7 วัน 1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3.แบบฟอร์มส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 

3 เจ้าหน้าท่ีแผนก
ฝึกอบรม 

 

 1.รวบรวมข้อมลู 
2.วิเคราะห์ความต้องการ
ของบุคลากรเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาและฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ 
 

7 วัน 1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3.แบบฟอร์มส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 
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เจ้าหน้าท่ีแผนก
ฝึกอบรม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร พิจารณาตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
การพัฒนาองค์กร การ
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ 
 

14 วัน 1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3.แบบฟอร์มส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 

   
 
 

   

ส ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเอง ด้านฝึกอบรม ของ

บุคลากร 

รวบรวมข้อมลูและ
วิเคราะหค์วามต้องการ 

เริ่มต้น 

1 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลยั 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้อ านวยการ
กองบริหารงาน

บุคคล 

 1.ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบแผนพัฒนา
บุคลากร 
2.น าเสนออธิการบด ี
 

7 วัน 1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3.แบบฟอร์มส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 

6 อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1.อธิการบดี พิจารณา
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 
 

 

1.แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 
2.แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3.แบบฟอร์มส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้าน
ฝึกอบรมของบุคลากร 

7 เจ้าหน้าท่ีแผนก
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-บันทึกขออนุมัติด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมและขอ
อนุมัติใช้งบประมาณ 
 
 
 

3 วัน 1.แบบฟอร์มเสนอขอ
งบประมาณโครงการพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี
2 แบบฟอร์มตัวช้ีวัด/แนวทาง
ปฏิบัติ/แผนงาน/โครงการ  
3.แบบฟอร์มขอจัดซื้อ จัดจ้าง 
 4.แบบฟอร์มขอเบิกเงิน5.
แบบฟอร์มสญัญายมืเงิน 

   
 
 
 

   

 

1 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร/
เสนออธิการบด ี

ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

พิจารณา
แผนพัฒนา
บุคลากร 

 

สิ้นสุด 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

 


