
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สายปฏิบัติการ วิชาชีพต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.00 -15.30 น.

On ZOOM Meeting



ชี้แจงนโยบายการพัฒนาของกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ 
โดย รองอธิการบด ี(นางสุภาพร จันทร์จ าเริญ)

รายงานผลการจดัด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2564

รายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการ / สมาชิก
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

ของแต่ละเครือข่ายในปีงบประมาณ 2564

แจ้งงบประมาณกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ ฯปีงบประมาณ 2565
แนวปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายฯ กับ ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

สมาชิกในเครือข่ายมีส่วนร่วมน้อยลงและเป็นคนกลุ่มเดิมที่ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่าย

กลุ่มคนเข้าร่วมควรเปิดโอกาสให้เข้าร่วมข้ามเครือข่ายวิชาชีพได้



“ให้บุคลากรได้ใชศ้ักยภาพของตัวเอง

อย่างเต็มที่และมคีวามสุข โดยผา่น

ความเข้มแข็งของ

กระบวนการพัฒนาใน

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ”

นโยบายการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ



บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในยุคดิจิทัลมีสุขภาพกายใจพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสังคม ไปสู่ความส าเร็จในระดับนานาชาติ  

“ผู้น าการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Future Leaders Impactful  Research &  Innovation Sustainability

Technical Essential for 

18 Professional Networks

Future Smart Supporting Staff

สายวิชาการ
▪ เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน : 

Professional Capabilities
/ Professional Values

▪ Teaching in Digitalization
▪ Student Enhancement

/ การพัฒนาความเป็นครู 
▪ การสร้างผลงานวิจัย Research 

Knowledge Creation 
▪ High Quality Research & Innovation 

Ecosystem
▪ Leadership Development

/Collaboration Enhancement

People Development

สายปฏิบัติการ
▪ พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน : Smart 
Skills / Smart Characters

▪ Leadership & Managerial Essentials / 
Technical Essentials
/ Working Essentials 

▪ Cultivate Life Long Learning Culture 
/Fit with New Working Styles / 
Growth Mindset and Adaptability / 
Curiosity & Initiative / Embedded 
with
SDG Values

















การพัฒนาและสร้าง champion ในแต่ละวิชาชีพ
การจัดท า Model การเรียนรู้ เพื่อสร้างความรอบรู้ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาชีพฯ (All Rounded Networking 
Development Model) L&HRD ประสานงานกับเครือข่ายวิชาชีพฯ เพื่อรวบรวมหัวข้อความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเชิงเขม้ขน้ 
Technical Essential ของแต่ละสายงาน

ก ำหนดวธีิกำรทีใ่ช้ในกำรพฒันำ (Define Learning Methodologies) การพฒันาหลากหลายวิธี เช่น 
การเรยีนรูต้วัตอ่ตวั (One on One Coaching) การพดูคยุแลกเปลี่ยนกบัผูท้  างาน (Peer Group Discussion)
การมีโอกาสเขา้ไปรว่มประชมุ (Meeting Observing) การไปเป็นคณะท างาน (Working Team) ฯลฯ เป็นตน้

Flagship



หลกัสตูรชดุความรูท้ั่วไป General Courses

ผ่านรูปแบบ ตา่งๆ หรอื วา่จา้งหน่วยงาน

หลกัสตูรชดุความรูเ้ชิงเขม้ขน้ Technical Essential Courses

เครอืข่ายจดัท าชดุหลกัสตูรพฒันา 2 ชดุ

โดยผ่านการส ำรวจควำมต้องกำรของสมาชิกเครอืข่าย

Flagship



เครือข่ายวิชาชีพ ข้อเสนอการพัฒนา
Technical Essentials 

ข้อเสนอการพัฒนาความรู้ทั่วไป 
Working Essential / Self-Development 

CUGM • Growth Leadership : Inspiring Development / Collaboration and Change
• 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีแบบใหม่ และเป็นคนใหม่
• 2. Smart Leadership : Inspiring Development Collaboration and Change

• SDG Awareness / Understanding and 
Engagement

• Master of One Page Summary
• Effective Remote Working 
• Effective Digital Literacy for Working 

From Home
• Growth & Agile Mindset
• หลักสูตร การบันทึกความรู้แนวปฏิบัติ

(Knowledge Capture in Practice)
• พื้นฐานส าคัญของการเริ่มต้นผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ (มือใหม่)

CUAM • New Learning & Teaching ways for the next normal 
• Courses Development 

การเงิน • Data Analytics 
• Business Translation / Projection 
• Project Management 
• Industry Knowledge 
• มาตรฐานการบัญชี
• การอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินส าหรับเจ้าหน้าที่การเงินขั้นกลาง

การบัญชี

แผนและงบประมาณ 

การพัสดุ การบริหารสินทรัพย์

อาคารสถานที่และยานพาหนะ • Learning Environment Design
• การจัดท าโครงการจ้างบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

โสตทัศนศึกษา • Digital Technology for Virtual classes 
• การจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ



เครือข่ายวิชาชีพ ข้อเสนอการพัฒนา
Technical Essentials 

ข้อเสนอการพัฒนาความรู้ทั่วไป 
Working Essential / Self-Development 

บุคคล • English for Specific Purposes (For HR)  ex. English for Interviewing
• Leverage HR Data to Faster Decision
• 1. English for Specific Purposes (For HR) 1.1 Trendy HR Work 1.2 HR Today 

English - ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับงาน HR
• 2. Leverage HR Data to Faster Decision - การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจ ทักษะการวิเคราะห์ และความจ าเป็นในการน าข้อมูลมาใช้เสนอในงาน HR
• 3. การจัดท าและปรับใช้ skill matrix อย่างได้ผล - การเรียนรู้ และจัดท าตารางทักษะ

การท างานเพื่อมาปรับใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• 4. เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน ส าหรับ HR และ Line Manager - การเรียนรู้

เทคนิคและแนวทางการปรับปรุงและวางแผนปรับปรุงผลงานให้กับพนักงาน
• 5. Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ Creative - เปิดมุมมองใหม่ให้กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิงธุรกิจ ฝึกการคิดอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

• 6. Guest HR speaker (skillset for new hr) - ฟังการบริหารงาน HR ในองค์กรภาค
ธุรกิจ จากแขก VIP ที่ประสบความส าเร็จ

• SDG Awareness / Understanding and 
Engagement

• Master of One Page Summary
• Effective Remote Working 
• Effective Digital Literacy for Working 

From Home
• Growth & Agile Mindset
• หลักสูตร การบันทึกความรู้แนวปฏิบัติ

(Knowledge Capture in Practice)
• พื้นฐานส าคัญของการเริ่มต้นผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ (มือใหม่)

วิรัชกิจ เครือข่ายนานาชาติ • Cross-cultural communication
• Negotiation for more collaboration
• การด าเนินงานเกี่ยวกับ Visa และ Work Permit



เครือข่ายวิชาชีพ ข้อเสนอการพัฒนา
Technical Essentials 

ข้อเสนอการพัฒนาความรู้ทั่วไป 
Working Essential / Self-Development 

ห้องสมุด • หลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Function) • SDG Awareness / Understanding and 
Engagement

• Master of One Page Summary
• Effective Remote Working 
• Effective Digital Literacy for Working 

From Home
• Growth & Agile Mindset
• หลักสูตร การบันทึกความรู้แนวปฏิบัติ

(Knowledge Capture in Practice)
• พื้นฐานส าคัญของการเริ่มต้นผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ (มือใหม่)

บริหารคุณภาพองค์กร • OKR in action 
• หลักสูตร การวินิจฉัยองค์กร

สารบรรณ 

วิจัย และบริการวิชาการ • Effective Research Project Management
• การเขียนคู่มือหรือต ารา เพื่อขอต าแหน่งช านาญการ

ประชาสัมพันธ์ • Different Medias Awareness
• การพัฒนาชื่อเสียงทางวิชาการ (Reputation) ของคณะและหน่วยงานในจุฬา

ฯ สู่ Top University
• เจาะลึกเครื่องมือใหม่ๆ ทางการตลาดของ Google เพื่อการสื่อสารให้ประสบ

ความส าเร็จ 

ทะเบียน 

กิจการนิสิต • หัวข้อ “ทักษะการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต”



แนวทางการการจัดท าใบรับรองวิชาชีพ



ผลงำนทีใ่ช้ขอรับกำรประเมนิก ำหนดต ำแหน่งเชีย่วชำญ

ของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ผลงานที่เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานวิจัย/หนังสือ/คู่มือ
ระดับดี อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ผลงานวิจัย/หนังสือ
ระดับดีมาก อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานวิจัย/หนังสือ ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร ่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ระดับดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง
หรือ ระดับดีเด่น อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานที่เห็นถึงการพัฒนางานของส่วนงาน

ผลงานที่เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย

หรือ ใบรับรองด้านวิชาชีพ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

หรือ อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง

Career Path



ล าดับขั้นของการอนุมัติใบรับรองด้านวิชาชีพ

เครือข่ำยฯ

ก ำหนดคุณลักษณะควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์

พฒันำเคร่ืองมือวัดประเมินควำมรู้

ก ำหนดหวัข้อทีต่อ้งเรียนรู้  
ถ่ำยทอดควำมรู้   สร้ำงผลงำน/
ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน

เครือข่ำย

อนุมัตโิดยคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่ง 

แผนพัฒนำก ำลังคนระยะ 5 ปี

ขออนุมัติ
กรอบเชี่ยวชำญ

บุคลำกร
ขอรับกำรประเมินฯ

แตง่ตัง้กรรมกำรเครือข่ำยฯ 
พจิำรณำ
เสนอรำยช่ือ

เพือ่ขอรับอนุมัตใิบรับรอง
ด้ำนวิชำชีพ



บุคลากรเรียนรู้ด้วยตัวเอง

E-Learning & Online Resource

1. CHULA MOOC (HRM From Theories to 
Practies)

2. In-House Online Course (สบม.)

3. Online Course (Website/Youtube)

มหาวิทยาลัยด าเนินการ

Training & Development

การอบรม สัมมนาในชั้นเรียน / การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น

กรอบเนื้อหา
หมวดที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ 
และแนวโน้มการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน
(General HR Knowledge and HR 
Trend Update)

หมวดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ และ ข้อบังคบัของ
จุฬาฯ (HR Practices in Chula 
Context)

HR Project (HRP) 
พัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ ใน
สาขาที่เชี่ยวชาญ กลุ่มละไม่เกิน 4 คน
➢ การวางแผนอัตราก าลัง
➢ การสรรหาและคัดเลือก
➢ การบริหารเส้นทางความก้าวหน้า
➢ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
➢ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การบริหารผลงาน
➢ การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชน์
➢ บุคลากรสัมพันธ์ การบริหารการ

รักษาและคงอยู่ของบุคลากร

- แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน
วิเคราะห์

(โดยให้ผู้บริหาร HR ซักถามและ
ให้ข้อเสนอแนะ)

- แต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข และจัดส่งเป็น
รูปเล่มผลงานวิเคราะห์ดังกล่าว

Reskill/Upskill Workshop เพื่อพัฒนางาน Comprehensive Exam

รายละเอียด ใบรับรองด้านวิชาชีพ HR จุฬาฯ มีดังนี้



รายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการ / สมาชิก
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

ของแต่ละเครือข่ายในปีงบประมาณ 2564



ผลการด าเนินงาน (ภาพรวมทั้งหมด 18 วิชาชีพ)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่  30 กันยายน 2564

งบประมาณ (บาท) การประชุม / การฝึกอบรมและสัมมนา

ใช้ไป     408,702.9 บาท

คงเหลือ  2,795,797.1 บาท

กำรประชุม / กำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน

แผน 153
ท าได้ 44

**จากงบประมาณท่ีได้รับ 3,204,500.00 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 12.75 **

87.25 %

12.75 %
คงเหลือ

ใชไ้ป



ผลการใช้งบประมาณของเครือข่ายในปีงบประมาณ 2564

ล าดับ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ 

1 วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร 186,000.00 25,775.00 160,225.00
2 วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ 115,000.00 0.00 115,000.00
3 วิชาชีพการเงิน 144,000.00 20,515.00 123,485.00
4 วิชาชีพการบัญชี 220,000.00 3,000.00 217,000.00
5 วิชาชีพการพัสดุ 162,500.00 21,000.00 141,500.00
6 วิชาชีพแผนและการงบประมาณ 109,500.00 6,000.00 103,500.00
7 วิชาชีพบริการวิจัยและบริการวิชาการ 95,000.00 8,000.00 87,000.00
8 วิชาชีพวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ 232,500.00 0.00 232,500.00

9 วิชาชีพบุคคล 183,000.00 182,023.90 976.10
10 วิชาชีพสารบรรณ 243,000.00 0.00 243,000.00
11 วิชาชีพอาคารสถานที่และยานพาหนะ 167,000.00 11,309.00 155,691.00

12 วิชาชีพโสตทัศนศึกษา 187,500.00 0.00 187,500.00
13 วิชาชีพห้องสมุด 385,000.00 44,000.00 341,000.00
14 วิชาชีพประชาสัมพันธ์ 160,000.00 0.00 160,000.00
15 วิชาชีพทะเบียน 241,000.00 12,000.00 229,000.00
16 วิชาชีพกิจการนิสิต 152,500.00 18,000.00 134,500.00
17 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 119,500.00 0.00 119,500.00
18 วิชาชีพการบริหารคุณภาพองค์กร 101,500.00 57,080.00 54,420.00

รวม 3,204,500.00 408,702.90 2,795,797.1



ผลการด าเนินงานของเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมการพัฒนา 

เครือข่ายวิชาชีพ การพัฒนาทักษะในวิชาชีพ (Technical Skills) การพัฒนาความรู้ทั่วไป General Courses

บริหารคุณภาพองค์กร โครงการอบรม หลักสูตร การบันทึกความรู้แนวปฏิบัติ (Knowledge Capture in Practice)

โครงการอบรม หลักสูตร การบริหารคุณภาพและปรับปรุงงานในระดับพื้นฐาน (Basics of Quality 
Management and Improvement)

บุคคล โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนางานประจ า สู่นวัตกรรมการให้บริการ" โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารในยคุ HR New Normal

โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ 
วิชาชีพบุคคล หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ เรื่อง กระดาษหนึ่ง
ใบเข้าใจประเด็น Master of one page summary

โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ 
วิชาชีพบุคคล หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ เรื่อง การคิด
พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ Critical Thinking Skill

แผนและงบประมาณ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชพีสายปฏิบตัิการ วิชาชีพแผนและการงบประมาณ 

สารบรรณ ประชุมชี้แจง เรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

โสตทัศนศึกษา โครงการ  อบรม Remote at Home (REMI) : Remote Production

ห้องสมุด โครงการ sierra หลักสูตร Circulation Function โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษห้องสมุดหลักสูตร1-2

โครงการ sierra หลักสูตร Cataloging Function โครงการชุดความรู้ทั่วไป Working Skill / Self-Development

โครงการ Chulalinet Fair  ครั้งที่ 12



ผลการด าเนินงานของเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมการพัฒนา 

เครือข่ายวิชาชีพ การพัฒนาทักษะในวิชาชีพ (Technical Skills) การพัฒนาความรู้ทั่วไป General Courses

การเงิน การใช้งานโปรแกรมการเบิกเงินสวัสดิการ (จัด 2 รอบ) 

CUGM การบรรยายหลักสูตร OKR

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ก ากับดูแลงานด้านบริหารจัดการมิติใหม่อยา่งไร ให้เกิดความคล่องตัว 
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

กิจการนิสิต โครงการอบรม หลักสูตร “Effective Virtual Meeting for Student Affairs Professionals”

บัญชี โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี
"หลักสูตรอบรมเพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติเรื่องสนิทรพัย์ไม่มตีัวตน ฉบับที่ 38 
(TAS38) "

พัสดุ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เรื่อง “เจาะลึกการก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพิจารณา และการจัดท า
เอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว89 ว581 และ ว198

ทะเบียน โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน และพัฒนาคน งานค าร้องขอลงทะเบียนเรียน



รายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการ / สมาชิก
รายงานผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม

ของแต่ละเครือข่ายในปีงบประมาณ 2564





แจ้งงบประมำณกลุ่มเครือข่ำยวชิำชีพฯ ปีงบประมำณ 
น ำเสนอแนวทำงพัฒนำ และแนวปฏบิัตงิำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำยฯ 

กับ ฝ่ำยกำรเรียนรู้และพฒันำทรัพยำกรมนุษย์



ล าดับ เครือข่ายวิชาชีพ งบประมาณที่ได้รับ
1 บริหารจัดการระดับกลางด้านบริหาร 153,000
2 บริหารระดับกลางด้านวิชาการ 115,000
3 การเงิน 144,000
4 การบัญชี 170,000
5 การพัสดุ 232,500
6 อาคารสถานที่และยานพาหนะ 144,000
7 โสตทัศนศึกษา 215,490
8 บุคคล 260,500
9 วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ 232,500
10 ห้องสมุด 300,500
11 แผนและการงบประมาณ 109,500
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 119,500
13 บริหารคุณภาพองค์กร 221,500
14 สารบรรณ 140,500
15 บริการวิจัยและบริการวิชาการ 190,500
16 ประชาสัมพันธ์ 147,500
17 ทะเบียน 186,000
18 กิจการนิสิต 157,500

รวม 3,239,990



Training & Development Methods

Training Development

Blended Learning

Chula MOOC

CUNEX

Professional Learning Community (PLC)

Onsite 

Online

Social Knowledge

Podcast

Experiential Learning

Assignment

Collaborative & Partnership







รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงนิ

การประชมุคณะกรรมการ/สมาชิก

❖ค่าอาหารว่างและค่าอาหาร ครึ่งวนั ค่าอาหารและอาหารว่าง 1 มือ้ 

❖กรณีเบิกเฉพาะค่าอาหารว่างอย่างเดียว 

❖กรณีเบิกเฉพาะค่าอาหารอย่างเดียว

❖250 บาท ต่อคน ต่อครัง้

❖ไม่เกิน 80 บาท ต่อคน ต่อครัง้

❖ไม่เกิน 200 บาท ต่อคน ต่อครัง้

การจดัโครงการ-อบรม

❖ครึ่งวนั อาหารและอาหารว่าง 1 มือ้

❖ เตม็วนั อาหารและอาหารว่าง 2 มือ้ 

❖กรณีเบิกเฉพาะค่าอาหารว่างอย่างเดียว 

❖กรณีเบิกเฉพาะค่าอาหารอย่างเดียว

❖250 บาท ต่อคน ต่อครัง้ 

❖300 บาท ต่อคน ต่อครัง้ 

❖ไม่เกิน 80 บาท ต่อคน ต่อครัง้

❖ไม่เกิน 200 บาท ต่อคน ต่อครัง้



รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงนิ
ค่าตอบแทนวิทยากร 

❖ วิทยากรภายนอก 

❖ วิทยากรภายใน 

❖ผูช่้วยวิทยากร

❖ วิทยากรท่ีเป็นคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพฯ นัน้ๆ

ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้

❖ ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อชัว่โมง

❖ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อชัว่โมง

❖ ไม่เกิน 500 ต่อชัว่โมง 

❖ ค่าของท่ีระลึกมอบให้วิทยากร (มอบได้กรณีไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
วิทยากร) 

❖ วิทยากรภายนอก

❖ วิทยากรภายใน
❖ ช้ินละไม่ช้ินละไม่เกิน 3,000 บาท 

❖ ช้ินละไม่เกิน 1,000 บาท 



รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงนิ

❖ค่าวสัดุ – อปุกรณ์ฝึกอบรม ❖ตามท่ีใช้จริงไม่เกิน 800 บาท ต่อคน 

❖ค่าสาธารณูปโภค ❖จ่ายตามจริงและเหมาะสม

• หลงัจากเสรจ็ส้ินการจดัประชมุ / อบรม ให้รีบมาเคลียรใ์บเสรจ็ภายใน 1 สปัดาห์

• ช่วงเวลาในการจดัด าเนินการควรจดัให้เสรจ็ส้ินภายใน เดือนสิงหาคม ของปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เป็น
ปัญหาในการตัง้เบิกงบประมาณ









ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอต้อนรับ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ในปีงบประมาณ 

2565 และขอขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมในวนันี้ 
และขอให้สุขภาพดีกัน ถ้วนหน้าทุกคน 



Q & Share 


