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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 

นำม “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนำมที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี องค์อุปถัมภ์ 
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหมำยถึง สถำบันผลิตบัณฑิตทำงศิลปะแห่งควำมเจริญ เป็นกำร
ยกระดับกำรศึกษำด้ำนดุริยำงคศิลป์ และช่ำงศิลป์ เพ่ือน ำศิลปะมำพัฒนำตนเอง สังคม และประเทศชำติ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกรมศิลปำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำร
สถำปนำขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 
โดยกรมศิลปำกรได้พยำยำมผลักดันเรื่องกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพพิเศษด้ำนนี้ขึ้น 

จนกระท่ังเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2541 มีกำรประกำศจัดตั้งสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในรำช
กิจจำนุเบกษำ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมำ 

โดยให้สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกรมศิลปำกร ตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 อันเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำ
เฉพำะด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญำ โดยเปิดด ำเนินกำรสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชำ คือ คณะ
ศิลปะวิจิตร คณะศิลปะนำฏดุริยำงค์ และคณะศิลปศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตร
ปริญญำตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรนำฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จำก
วิทยำลัยนำฏศิลป์ทุกแห่ง และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรนำฏศิลป์ชั้นสูง (ศ.ปวส.) จำกวิทยำลัย
ช่ำงศิลป์ทุกแห่ง ในปีกำรศึกษำ 2547 ได้ขยำยกำรผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ใน
คณะศิลปะวิจิตร และคณะศิลปะนำฏดุริยำงค์ เปิดหลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศึกษำ และเปิด
ห้องเรียนเครือข่ำย คณะศิลปศึกษำในวิทยำลัยนำฏศิลป์ทุกแห่งในภูมิภำค ในปีกำรศึกษำ 2548 คณะศิลป
วิจิตรได้ขยำยกำรผลิตบัณฑิต และเปิดห้องเรียนเครือข่ำยในวิทยำลัยช่ำงศิลป์สุพรรณบุรี และปีกำรศึกษำ 
2554 เปิดห้องเรียนเครือข่ำยเพ่ิมขึ้นที่วิทยำลัยช่ำงศิลป์ และในปีกำรศึกษำ 2550 คณะศิลปะนำฏดุริยำงค์ 
ได้ขยำยกำรผลิตบัณฑิตและห้องเรียนเครือข่ำยในวิทยำลัยนำฏศิลป์กำฬสินธุ์ และวิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

ปัจจุบัน สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกำศในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 
2550 ส่งผลให้สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปลี่ยนสถำนะเป็นนิติบุคคล สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตั้งแต่
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วิชำชีพเฉพำะถึงระดับปริญญำเอก และมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในวัตถุประสงค์
ของสถำบัน มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่ำ “กำรศึกษำและส่งเสริม



วิชำกำร ตั้งแต่ระดับพื้นฐำนวิชำชีพ ถึงวิชำชีพชั้นสูงด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทย
และสำกล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ท ำกำรสอนกำรแสดง กำรวิจัย และให้บริกำร
ทำงวิชำกำร ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชำติและศิลปวัฒนธรรมที่หลำกหลำยของชุมชนในท้องถิ่น” 

ดังนั้น สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีภำรกิจส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในหลักสูตร   
ปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญำตรี (5 ปี) และปริญญำตรี (4 ปี) ในคณะวิชำ ในห้องเรียนเครือข่ำยภูมิภำค 
และกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนวิชำชีพเฉพำะด้ำนและระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีในวิทยำลัยนำฏศิลป์  และ
วิทยำลัยช่ำงศิลป์รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนรำชกำรที่จัดกำรศึกษำในสังกัดจ ำนวน 18 แห่ง ตำม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรใน สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 
เมษำยน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

 
1. คณะศิลปวิจิตร 
2. คณะศิลปะนำฏดุริยำงค์ 
3. คณะศิลปศึกษำ 
4. วิทยำลัยช่ำงศิลป 
5. วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 
6. วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 
7. วิทยำลัยนำฏศิลป 
8. วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 
9. วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 
10. วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 
11. วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 
12. วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
13. วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 
14. วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
15. วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 
16. วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 
17. วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 
18. วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 

ต่อมำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบำยขยำยโอกำสให้แก่บัณฑิตจำกสถำบันฯ และสถำบันอ่ืนที่
จะเลือกศึกษำต่อในระดับปริญญำมหำบัณฑิตเฉพำะด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และช่ำงศิลป์ และ
พัฒนำบุคลำกรของสถำบันให้มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ด้ำนศิลปะเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือที่จะได้ 



น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำต่อไปพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแก่หน่วยงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น จึงได้
ด ำเนินกำรโครงกำรจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัยและเริ่มจัดท ำหลักสูตรระดับปริญญำโทมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2550  
ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2552 กำรจัดหลักสูตรศิลปะมหำบัณฑิตสำขำนำฏศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลป
มหำบัณฑิต สำขำดุริยำงคศิลป์ไทยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในกำรประชุม 
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลำคม พ.ศ. 2552 และได้รับค ำรับรองจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำเป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 ตำมหนังสือที่ ศธ 
0506(2)/2249 และในปีกำรศึกษำ 2553จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษำระดับปริญญำโท 2สำขำวิชำ คือ สำขำ
นำฏศิลป์ไทย และสำขำดุริยำงคศิลป์ไทย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญำ  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถำบันกำรศึกษำด้ำนศิลปะ ที่มุ่งสร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งศิลป์ ผลิต
บัณฑิตให้มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปะควบคู่คุณธรรมเพ่ือผดุงรักษำและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมของชำติ 

วิสัยทัศน์  

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหำรจัดกำร
โดยใช้หลักธรรมำภิบำลและน ำสถำบันฯ สู่นำนำชำติ 

          พันธกิจ                                                                 
1. จัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐำนวิชำชีพถึงวิชำชีพชั้นสูงที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 
2. สร้ำงงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่เป็นองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณค่ำแก่สังคม 
3. เป็นศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
4. อนุรักษ์พัฒนำสืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

ค่านิยมหลัก (core values) 
 
ค่ำนิยมหลัก – เรำประสบควำมส ำเร็จร่วมกัน (WEAREWINS) 
       - Wisdom  

      - Efficiency in Education of Arts  
      - Academic Excellence  
      - Responsibility  
      - Equality by Teamwork  



      - Willful by Integrity and Moral  
      - Improve Ourselves  

-Network and Communication 
-Successful by Good Governance 
 

อัตลักษณ์ 
สืบสำน สร้ำงสรรค์ งำนศิลป์ 
 

เอกลักษณ์ 
เป็นผู้น ำด้ำนงำนศิลป์ 
 

ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และช่ำงศิลป์ให้

มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับระดับชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ งำนนวัตกรรมองค์

ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและน ำไปตีพิมพ์ หรือใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำ กำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน กำรอนุรักษ์ พัฒนำ สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพเพ่ือก้ำวสู่ประชำคม

อำเซียน 
 

เป้าประสงค์ 
 
   เป็นสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ 
และทัศนศิลป์ที่มีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 
 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

หลักการและเหตุผล 

ทรัพยำกรบุคคลนับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณคค่ำมำกท่ีสุดของสถำบัน เนื่องจำกบุคลำกรจะเป็นผู้ผลักดัน
ให้ภำรกิจต่ ำง ๆ ของสถำบันฯ ส ำเร็จลุล่ วงตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้น กำรส่งเสริมให้ บุคลำกรมีควำมรู
ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้องตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของสถำบัน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง
ประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถำบัน จะท ำให้สถำบันเจริญก้ำวหน้ำ และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น สำมำรถปฏิบัติงำน 
และผลิตผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน สังคม และประเทศชำติ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกร ให้สำมำรถรองรับและเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต   
อีกดว้ย ดังนั้น จึงเห็นสมควรก ำหนดนโยบำย และแผนพัฒนำบุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
          นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สถำบันฯ และส่วนงำนต่ำงๆ มีบทบำท
และหน้ำที่ ดังนี้ 
           ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง และ
เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงจิตส ำนึก และทัศนคติของบุคลำกรให้สำมำรถปรับเปลี่ยนไปในทำงที่
พึงประสงคไ์ด้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
          ๒. ส่งเสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรโดยมุ่งให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ตลอดจนมี
ค่ำนิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย และ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต และให้ถือว่ำกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรเป็นกำรลงทุนเพ่ือควำม
เจริญก้ำวหน้ำของสถำบัน 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำบุคลำกร ระหว่ำงส่วนงำน 
เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเป็ นไปอย่ ำงทั่วถึง และมีควำมสอดคล้ องกับควำมต้องกำร        
อย่ำงแทจ้ริง 

วัตถุประสงค ์
        ๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำบันฯ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ส ำคัญ     
และจ ำเป็น เพ่ือกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถำบันฯ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ 

๒. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนตำ่งๆ ให้แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และพร้อมรับกำร 
เปลี่ยนแปลงในอนำคต 

๓. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดี และถูกต้องให้แก่บุคลำกรในสถำบันฯ เพ่ือให้มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 
ตำมท่ีสถำบันฯ มุง่หวัง 
          ๔. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งอำจจะได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนำคต 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับ “คนเก่ง” (Talent) 



 
แนวทางด าเนินการ 

๑. สถำบันฯและส่วนงำนมีบทบำทในกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนงำน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
เป้ำหมำยและภำรกิจหลักของส่วนงำน โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สมดุล 
ทั้งกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิเช่น กำรฝึกอบรม, กำรศึกษำต่อ, กำรประชุม และ
สัมมนำ เป็นต้น และกำรสร้ำงกลไกในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้กับบุคลำกร เชน กำรเรียนรู้ 
ผ่ำนทำง Internet /Intranet, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management),    
กำรพัฒนำคุณภำพงำนอยำงต่อเนื่อง(CQI), กำรพัฒนำศักยภำพในกลุ่มอำชีพ โดยให้หัวหน้ำส่วนงำนและ
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่โดยตรงในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยพัฒนำ       
ขีดควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ในงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีกำรพัฒนำ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งมิได้จ ำกัดเฉพำะกำรจัดอบรมเท่ำนั้น เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ
จริง จำกกำรฝึกฝน และจำกประสบกำรณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมำใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรพัฒนำงำน เพ่ือรับทรำบข้อบกพร่องและน ำมำปรับปรุงในกำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสม   
ในโอกำสต่อไป 

๒. สถำบันฯ และส่วนงำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพสูงขึ้น โดยกำร
ไปเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบัติงำนวิจัย กำรไป
เพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรไปปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร กำรไปปฏิบัติงำนอ่ืนใดที่จ ำเป็นและเหมำะสมเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกร กำรไปประชุม สัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ ที่องค์กรภำยนอกจัด ทั้งภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ที่จะให้ควำมรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลำกร
พัฒนำตนเองตลอดเวลำ 

๓. สถำบันฯ ก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส่วนที่เป็นควำมต้องกำรโดยรวมในระดับสถำบัน และส่วนงำนสำมำรถก ำหนด
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในส่วนที่เป็นควำมต้องกำรโดยรวมในระดับสถำบันฯ และส่วนงำน
สำมำรถก ำหนดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในส่วนที่เป็นควำมต้องกำรเฉพำะของส่วนงำนได้เอง  
โดยให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น ทิศทำง และเป้ำประสงค์ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจำกกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร จึงเห็นควรเพ่ิมเติมเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
สมรรถนะหลัก และกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรในแผนพัฒนำบุคลำกร  เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลักและสมรรถนะหลักของสถำบันฯ ดังนั้นแผนเส้นทำง
กำรพัฒนำบุคลำกรของสถำบันฯ จะประกอบไปด้วย ๕ แนวทำง ดังนี้ 
       ๑ . )  ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค่ ำ นิ ย มห ลั ก แ ละส มร ร ถนะหลั ก ขอ ง สถำ บั น ฯ  ( Core 
Values/Organization Culture & Core Competency) เพ่ือหล่อหลอมให้บุคลำกรของสถำบันฯ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในค่ำนิยมหลักของสถำบันฯ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะหลักของสถำบันฯ เพ่ือให้
บุคลำกรของสถำบันฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่สถำบันฯ 
มุ่งหวัง รวมทั้งเพ่ือให้บุคลำกรเกิดทัศนคติที่ดีต่อสถำบันฯ ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรในส่วนนี้ควรเป็นหน้ำที่
ร่วมกันระหว่ำงสถำบันฯ และส่วนงำน โดยพัฒนำตำมค่ำนิยมหลักและสมรรถนะหลักของสถำบันฯ ดังนี้ 

 



ค่ำนิยมหลัก – เรำประสบควำมส ำเร็จร่วมกัน (WEAREWINS) 
       - Wisdom  

      - Efficiency in Education of Arts  
      - Academic Excellence  
      - Responsibility  
      - Equality by Teamwork  
      - Willful by Integrity and Moral  
      - Improve Ourselves  

-Network and Communication 
-Successful by Good Governance 

     สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
    - กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     - กำรบริกำรที่ด ี
    - กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
     - กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
     - กำรท ำงำนเป็นทีม 

            ทั้งนี้ ในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) สถำบันฯ มีวัตถุประสงค์ในกำร
น ำมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสถำบันฯ ก ำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ ำนวนหนึ่ง 
เพ่ือให้ส่วนงำนน ำไปใช้ โดยส่วนงำนสำมำรถก ำหนดสมรรถนะหลักเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้  
สถำบันฯ และส่วนงำนควรมีกำรประเมินสมรรถนะหลักของบุคลำกร เพ่ือให้กำรพัฒนำมีควำมสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ และเพ่ิมสมรรถนะให้กับบุคลำกร 

            ๒.) กำรพัฒนำควำมรู้/ทักษะในกำรปฏิบัติงำน (Job Knowledge / Functional area 
Knowledge) เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ/ทักษะกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
(ตำมแต่ละต ำแหน่งงำน) ให้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรพัฒนำดังกล่ำวควรพัฒนำในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น 

๒.๑) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร  
        - กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรจัดท ำแผนสอน กำรสร้ำงหลักสูตร เทคนิคกำร
สอน กำรประเมินผลกำรสอน กำรใช้สื่อกำรสอน กำรสัมมนำเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรเรียน กำรสอน 
        - กำรพัฒนำวิชำกำร เช่น หลักกำรเขียนต ำรำ หลักกำรเขียนโครงกำรวิจัย กำร
พัฒนำงำนวิจัย 
        - กำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำนักศึกษำ 
        - กำรพัฒนำในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสำยวิชำกำร เช่น ควำมรู้เฉพำะด้ำนในสำขำ
ต่ำงๆ 

๒.๒) กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  
         - กลุ่มต ำแหน่งสนับสนุนวิชำกำร 
         - กลุ่มต ำแหน่งสนับสนุนทั่วไป เช่น เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักทรัพยำกรบุคคล 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิชำกำรศึกษำ นักประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
   โดยกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพ หรือเทคนิค วิธีกำร วิทยำกำรใหม่ๆ ตำม



ต ำแหน่งงำนนั้นๆ เช่น ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ควรได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพกำบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในเรื่องต่ำงๆ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ควรได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ อำจท ำได้
หลำยแนวทำง เช่น กำรสอนงำน ระบบพ่ีเลี้ยง กำรไปปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งำน กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร กำรจัดอบรมในองค์กร หรือกำรส่งไปอบรม ณ หน่วยงำนภำยนอกที่จัดอบรม
ในเรื่องนั้นโดยเฉพำะ โดยกำรพัฒนำในส่วนนี้ควรเป็นหน้ำที่ของส่วนงำน ที่จะจัดหรือเปิดโอกำสให้มีกำร
พัฒนำตำมรูปแบบต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น อำทิเช่นเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
                     - ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี 
                     - ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
                     - กำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
                     - กำรจัดท ำงบประมำณ 
                     - กำรฝึกอบรมในเรื่องต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งนั้นๆ ฯลฯ 
                     ๓.) กำรพัฒนำศักยภำพและกำรพัฒนำตนเอง (People Skill/Self Development)      
เป็นกำรพัฒนำเพื่อให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น รวมทั้งกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม กำรพัฒนำด้ำนเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภำพของงำนที่ปฏิบัติได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยส่วนงำนควรเป็นผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร ซึ่งควรพัฒนำทักษะในเรื่องต่ำงๆ เช่น 

- ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และวิทยำกำรสมัยใหม่ 
- ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
- กำรพัฒนำเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
- กำรท ำงำนเป็นทีม 
- กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
- กำรสื่อสำร กำรประสำนงำน 
ฯลฯ 

                  ๔.) กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (General Management) เป็นกำรพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรที่ก ำลังจะก้ำวสู่
ต ำแหน่งบริหำรหรือบุคลำกรสำยบริหำรที่ก ำลังจะก้ำวสู่กำรเป็นผู้บริหำรในระดับที่สูงขึ้น ให้มีศักยภำพที่
เหมำะสมต่อกำรด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ในเรื่องต่ำงๆ เช่น 

- กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
- ทักษะกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ (Problem Solving) 
- เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ (Tool & Technical Management) 
- กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ (Leadership) เป็นต้น 

                 ๕.) กำรพัฒนำเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำ (Leadership) เป็นกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงให้ เป็น    
ผู้ที่มีควำมพร้อม และมีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้ น ำที่ดี สำมำรถน ำสถำบันฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ /พันธกิจ และ
เป้ำหมำยของสถำบันฯ ที่ตั้งไว้ได้ อันได้แก่กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
                   - กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change management) 
                   - กำรพัฒนำวิสัยทัศน์ (Visionary Strategy) 
                   - ทักษะควำมเป็นผู้น ำ (Leadership Skill) 
                   - กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) เป็นต้น 



แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่ งประกอบด้วย โครงกำร
ต่ำงๆ ดังนี้ 
 

ประเภท โครงกำร 
Core Value/Organization Culture&Core 
Competency 

1.โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 
2.โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรวิถีแห่ง
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3.โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร 

Job Knowledge/Functional area 
Knowledge 

1. โครงกำรกำรพัฒนำและสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรและกำรเลื่อนวิทยฐำนะของคณำจำรย์ 

People Skill/Self Development 1.โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 
2.โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
3.โครงกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 
4.โครงกำรอบรมสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะ (โครงกำร
ส่วนกลำงเพ่ือสนับสนุนบุคลำกร ฝ่ำย งำนต่ำงๆ เข้ำร่วม
อบรมกับหน่วยงำนภำยนอก) 
6.โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะของ
แต่ละต ำแหน่ง แบบ e-learning 

General Manager 1.โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพผู้บริหำร 
(คณบดี,ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย) 

Leadership 1.โครงกำรกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับสูง (สำย
สนับสนุน) 

 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน 

๑. ครู อำจำรย์ ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ หลักสูตรต่ำงๆ ตำม
ภำรกิจหลักนของอำจำรย์ ทั้งที่หน่วยงำนจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภำยนอกจัด ในแต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับจ ำนวนครู อำจำรย์ ทั้งหมดของสถำบันฯ 

 

๒. บุคลำกรสำยสนับสนุนของสถำบันที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ หลักสูตรต่ำงๆ ตำมภำรกิจหลัก 
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงำนจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภำยนอกจัด รวมถึงลำศึกษำต่อ ในแต่ละ
ปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมดของสถำบัน 



๓.บุคลำกรของสถำบันฯ ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ หลักสูตรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะ 
ทั่วไปที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด
ของสถำบันฯ 

 ๓.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ และวิทยำกำรสมัยใหม่ (ทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ) ที่หน่วยงำนจัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมำณ  มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ     
๑ โครงกำร/ ปี 
 ๓.๒ หลักสูตรเกี่ยวกับภำษำ และกำรติดต่อสื่อสำร (ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ) ที่หน่วยงำน
จัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมำณ  มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ โครงกำร/ปี 
 ๓.๓ หลักสูตรกำรฝึกอบรมในเรื่องต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่          
ที่หน่วยงำนจัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ โครงกำร/ ปี 
 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะด ำเนินกำรติดตำมผลปีละ ๑ ครั้ง โดยท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณ และจะได้น ำผลกำรประเมิน
มำพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมีทรัพยำกรบุคคล ที่มีคุณภำพ และศักยภำพที่จะช่วยเสริมสร้ำง 
และสนับสนุนในกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

การทบทวนภารกิจ  และก าลังคนที่ต้องการในอนาคต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๓.๑ จ านวนข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 3  สิงหาคม 2558  

หน่วยงาน 
บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ครู 
กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง 

งานตรวจสอบภายใน 3 3 
       

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 
       

งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร. 3 3 
       

ส านักงานอธิการบด ี 1 
 

1 
      

กองกลาง 32 31 1 
      

กองนโยบายและแผน 8 6 2 
      

กองบริการการศึกษา 15 14 1 
      

โครงการบณัฑิตศึกษา 2 2 
       

คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 6 5 1 12 10 2 
   

คณะศลิปวิจิตร 6 5 1 19 19 
    

คณะศลิปศึกษา 6 5 1 25 25 
 

2 2 
 

วิทยาลัยช่างศิลป 5 4 1 
   

83 73 10 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 2 2 
    

15 14 1 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี 3 3 

    
39 38 1 

วิทยาลัยนาฏศิลป 5 5 
 

1 1 
 

148 137 11 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 3 3 

    
55 53 2 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี 2 1 1 1 1 
 

54 50 4 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 2 1 2 2 
 

66 64 2 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2 2 

    
42 42 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 3 3 

    
71 67 4 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2 2 
    

50 48 2 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2 2 
    

66 66 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 3 3 
    

57 57 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 3 3 
    

51 49 2 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี 1 1 
    

52 52 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 2 
 

2 1 1 
 

72 71 1 

รวม 127 114 13 61 59 2 923 883 40 

 



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๓.๒ จ านวนข้อมูล พนักงานราชการ ณ วันที่ 3  สิงหาคม 2558 

หน่วยงาน 
บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ครู 
กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง 

งานตรวจสอบภายใน 1 1 
       

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 
       

งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร. 1 1 
       

ส านักงานอธิการบด ี 4 4 
       

กองกลาง 22 21 1 
      

กองนโยบายและแผน 4 4 
       

กองบริการการศึกษา 10 9 1 
      

โครงการบณัฑิตศึกษา 1 1 
       

คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 4 4 
 

10 10 
    

คณะศลิปวิจิตร 9 7 2 3 3 
    

คณะศลิปศึกษา 8 8 
 

7 6 1 
   

วิทยาลัยช่างศิลป 4 3 1 
   

2 1 1 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 2 1 1 
   

4 4 
 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี 1 1 
       

วิทยาลัยนาฏศิลป 5 5 
    

1 1 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 5 5 
    

3 2 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี 3 3 

    
3 3 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4 2 2 

   
3 3 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3 3 

       
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 4 3 1 

   
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2 2 

    
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2 1 1 

   
2 2 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 3 1 2 

   
2 2 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 3 2 1 

   
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี 3 2 1 

      
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 4 2 2 

   
1 1 

 
รวม 114 98 16 20 19 1 33 31 2 

 

 

 



ส่วนที่ ๔ 

มาตรการในการบริหารและเตรียมอัตราก าลัง 

4.1 กำรเตรียมอัตรำก ำลังแผนทดแทนอัตรำก ำลังที่เกษียณ 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมอัตรำก ำลังโดยก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำหรับพัฒนำ
สมรรถนะหลัก และทักษะตำมต ำแหน่งหน้ำที่ ส ำหรับบุคลำกรทุกกลุ่ม ทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลำกรลำ
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  

4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแผนในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บุคลำกรของสถำบัน
ฯ มีสมรรถนะที่สอดคล้องและตรงตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันฯ  

4.3 ระบบควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งอำชีพ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 1) ศึกษำโครงสร้ำงองค์กร/ต ำแหน่งงำน 

     ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดผังองค์กร 

     ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนขององค์กร 

     ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระดับต ำแหน่งงำนขององค์กร 

     กำรท ำควำมเข้ำใจปัจจัยข้ำงต้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์งำนและกำรจัด 

กลุ่มงำน (Job Family) (ที่เป็นวิชำชีพเดียวกัน) ให้เหมำะสมกับลักษณะภำรกิจหลักขององค์กร แต่ละองค์กร 

จะมีกลุ่มงำนหลัก 

2) วิเครำะห์งำน (เพ่ือจัดกลุ่มงำน เนื่องจำกในแต่ละหน่วยงำน มีหลำยสำยวิชำชีพ) 

     ศึกษำขอบเขตหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและกิจกรรมหลักของแต่ละงำน 

     ศึกษำคุณสมบัติที่จ ำเป็นของงำนในต ำแหน่งงำน (Job Specification) 

     ต้องวิเครำะห์ต ำแหน่งงำนในกลุ่มต่ำงๆ ตำมผังโครงสร้ำงองค์กรและผังโครงสร้ำง 

ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 



       กำรศึกษำวิเครำะห์ข้ำงต้นก็เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดกลุ่มงำน และตัวแบบสำยอำชีพให้
เหมำะกับภำรกิจขององค์กร 

 3) จัดกลุ่มงำน (Job Family) 

       จัดกลุ่มงำนที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของต ำแหน่งงำนใกล้เคียงกันเอำไว้ 

ด้วยกันหรือให้อยู่ในกลุ่มงำนเดียวกัน 

       แหล่งข้อมูลกำรวิเครำะห์คือค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) 

       ศึกษำขอบเขตหน้ำที่งำน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (Job  

Specification)  

       กำรจัดกลุ่มงำน (Job Family) โดยพิจำรณำจำกงำนที่ต้องกำรควำมสำมำรถใกล้เคียง 

กันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

       จัดแบ่งกลุ่มย่อย (Sub Group) และแต่ละกลุ่มงำน (Job Family) 

     **** กำรจัดท ำค ำบรรยำยลักษณะงำน  (Job Description) ต้องมีพ้ืนฐำนของมำตรฐำนต ำแหน่งงำนที่ 
ก.พ. ก ำหนด และเมื่อได้ค ำบรรยำยลักษณะงำนแล้ว จึงจะสำมำรถน ำมำจัดกลุ่มงำน (Job Family)  ซึ่งกำร
จัดท ำกลุ่มงำนไม่มีแบบแผนตำยตัว เช่น ถ้ำคนที่ท ำงำนคล้ำยกัน แต่น ำมำแยกเป็นคนละกลุ่มงำน จะมขี้อดี 
คือ ควำมชัดเจน แต่ข้อเสีย คือ ท ำให้กำรย้ำยงำนหรือกำรแต่งตั้งงำนเป็นวงแคบ 

 4) จัดท ำตัวแบบเส้นทำงอำชีพและเกณฑ์ (Career Model) 

       ระบุต ำแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยงำนทั้งในระดับฝ่ำย ส่วน งำน ของแต่ละกลุ่มงำน 

ย่อย (Sub Group)  ในแต่ละกลุ่มงำน (Job Family) 

       จัดกลุ่มแนวทำงเลือกในสำยอำชีพ โดยกำรโอนย้ำยกลุ่มงำนให้เหมำะสม โดยพิจำรณำ 

จำกควำมสำมำรถท่ีต้องกำรในงำน (Competency) ซึ่งมีทำงเลือกคือ 

โอนย้ำยข้ำมกลุ่มงำนย่อย (Sub-Group) ของกลุ่มงำน (Job Family) เดียวกัน 

โอนย้ำยข้ำมกลุ่มงำน (Job Family) 

       จัดท ำตัวแบบเส้นทำงอำชีพ (Career Model) ของต ำแหน่งงำน 

พิจำรณำว่ำโอนย้ำยทุกระดับต ำแหน่งหรือโอนย้ำยบำงระดับต ำแหน่ง 



จัดท ำผังแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรโอนย้ำยงำน 

- เลื่อนต ำแหน่งและโอนย้ำยงำนภำยในกลุ่มงำนที่เหมือนกัน 

- เลื่อนต ำแหน่งและโอนย้ำยงำนในกลุ่มงำนที่ต่ำงกัน 

 

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของอำจำรย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ศาสตราจารย์ 
ด ารงต าแหนง่ รศ. 

ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 

ด ารงต าแหนง่ ผศ. 

ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี 
รองศาสตราจารย์ 

ป.โท ด ารงต าแหนง่ อาจารย์ ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 

ป.เอก ด ารงต าแหนง่ อาจารย์ ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครู 

 

 

 

 

 

 

 

 



เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยสนับสนุน 

 

 

  

 4.4 ประโยชน์กำรจัดท ำควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งอำชีพ   

 องค์กร  

   เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง โอน ย้ำยสำยงำน จะท ำให้
ต่ำงหน่วยงำนในองค์กรใช้เกณฑ์ที่ตนก ำหนดขึ้นเองตำมใจชอบ เช่น บำงหน่วยงำนใช้อำยุงำน บำงหน่วยงำน 
ใช้ Competency เป็นเกณฑ์ หรือบำงหน่วยงำนใช้เกณฑ์อ่ืน ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของก ำลังคน โดยกำรสรรหำและคัดเลือกในต ำแหน่งงำนที่ว่ำง 

 กำรวำงแผนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งงำน  
หรือ โอนย้ำยงำน 



  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรำยบุคคล 

  กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนบุคลำกร เพื่อสรรหำและคัดเลือก รวมทั้งค่ำตอบแทน รำงวัล 

 บุคลำกร 

        เพ่ือจูงใจ สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร เพรำะทุกคนจะทรำบควำมก้ำวหน้ำ
ของตนเอง รวมทั้งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  กำรสร้ำงโอกำสในกำรโอนย้ำย สับเปลี่ยนหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


