
การงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปรากฏผล ดังนี้ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระบบการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร      

และพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบคณะกรรมการ           

ที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีอ านาจหน้าที่ใน

การรวบรวมความจ าเป็น ความส าคัญ และความต้องการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล น ามาจัดท าเป็นแผนการ

พัฒนาประจ าปี ก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรวางแผนการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ จัดกิจกรรมการพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม

สัมมนา รวบรวม และจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล ก าหนดรูปแบบ

การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร จัดท าแผนการพัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ จัดท าโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สถาบันฯ มอบหมายให้

หน่วยงานในสังกัดไปด าเนินการ น าผลการประเมิน มาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อง และ

เหมาะสมเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แต่งตั้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ จ านวนปีงบประมาณละ 3,000,000 บาท เพ่ือพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ให้มี

ศักยภาพสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้ สนับความก้าวหน้าตามสมรรถนะ

วิชาชีพอย่างเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ของราชการ และเกิดผลดีต่อสถาบันฯ และมีแผนงาน /โครงการ/

กิจกรรม ที่ด าเนินการทุกไตรมาส มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้สถาบันฯ รับทราบผลการ

ด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง 

ส่วนคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาโท -ปริญญาเอก ส าหรับข้าราชการครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นคณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้งโดยให้มี

อ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท- ปริญญาเอก 

ส าหรับบุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นสอดคล้องกับระเบียบและ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยหน่วยงานภายนอก การก าหนดแผนงานและขั้นตอนการจัดสรรทุนการศึกษาของ



สถาบันฯ มุ่งเน้นความถูกต้อง ทั่วถึง เกิดประโยชน์กับราชการ โดยเฉพาะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เพ่ือให้สถาบันฯ มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

การจัดสรรทุนการศึกษา และการก ากับติดตาม ที่ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ ซึ่งมี

อธิการบดีสถาบันฯ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่

เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการกอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีความ

ชัดเจนและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส่วนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการก าหนด

หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสถาบันฯ มีการติดตามสถานะ

การศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการประชุม ก ากับติดตาม และการรายงานผลต่อ

สถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 ในการจัดสรรทุนการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน         

เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับคณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง   

สายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวนปีงบประมาณละ 4,500,000 บาท 

 กลยุทธ์/มาตรการที่ส่งเสริมการบริหาร การพัฒนา การศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน สถาบันฯ จัดท าเป็นระเบียบและคู่มือการลาศึกษาต่อ มีการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นในสาขาวิชาที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ และมีระบบติดตามความก้าวหน้าของ

การศึกษาต่อ การสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเลื่อนวิทยฐานะ  ก าหนดแนวทางและคู่มือ

ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ/การเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับการขอมี และเลื่อน

ต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.) มีระบบการฝึกอบรมให้ความรู้เป็นแนวทางแก่ครู อาจารย์ในการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ/การเลื่อนวิทยฐานะ โดยประสานหน่วยจัดฝึกอบรมภายนอก และจัดฝึกอบรมภายในเพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมส าหรับคณาจารย์และข้าราชการครู  

ส่วนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการฝึกอบรมสัมมนา การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้

ผ่านระบบ E-Learning ของส านักงาน กพ. ที่มีการก าหนดแนวทาง และระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

แต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และสามารถ

ทราบความก้าวหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง และน าสรุปส่งส่วนราชการต้นสังกัด

รายงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือทราบ ส่วนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อบรมให้ความรู้ แนวทาง 

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ด าเนินการโดยสถาบันฯ ก็มีระบบการติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดให้

รายงานผลน าส่งสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบันทึกประวัติการฝึกอบรมในทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7) 



ผลด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน (ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) และการส่งบุคลากรเข้าร่วม  การ

อบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ในปี 2561 มีจ านวน 11 โครงการ ดังนี้ 

 

  1. ชื่อโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของแต่ละต าแหน่ง แบบ E-Learning 

(Competency Development) ลักษณะของโครงการ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ E-Learning     

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าถึงและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่จ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับ

การปฏิบัติงาน หรือองค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรผู้ผ่านการเรียนรู้ มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในหลักการและเหตุผลของเนื้อหาวิชา เพ่ือสามารถประยุกต์ ใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ และได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความคุ้นเคยกับการใช้งาน

เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามกระแสสังคมโลกยุคปัจจุบัน  ประหยัด

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ของสถาบันในสภาพการทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในยุคปัจจุบัน ลดข้อจ ากัด ด้านเวลา สถานที่ และจ านวนผู้เรียน 

ผู้เรียนสามารถเรียนได้สะดวกรวดเร็ว ในทุกพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เพ่ิมช่องทาง   

ในการติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างาน ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น และกิจกรรม

ร่วมกันบนเครือข่ายการเรียนรู้ได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมถึงลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

ช่วงเวลาที่ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

         2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดด าเนินการโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และยกย่องเชิดชู

เกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู

เกียรติผู้ที่ได้ท าคุณประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

รวมถึงสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์ต่อสังคม โครงการนี้ด าเนินการในวันที่ 24 สิงหาคม 

2560    ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 150 

คน งบประมาณ 200,200 บาท (สองแสนสองร้อยบาทถ้วน) จากงบด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุภายใต้ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะฯ ระดับอุดมศึกษา  



3. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับกระทรวงวัฒนธรรม 

จ านวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของบุคลากรในสังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

  4. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

และเพ่ิมศักยภาพในการผลักดันและเตรียมองค์กรส าหรับการแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็น

มืออาชีพในระดับสากล ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่น านโยบายของสถาบันฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการ ให้ค าปรึกษาเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร การติดตามประเมินผลและรายงาน

ความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการโครงการในระหว่างวันที่ 25-27 

สิงหาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น และ

สามารถพัฒนาคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ

การจัดการเพ่ือการให้บริการในหน่วยงานของสถาบันการศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา

ประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     

กับสถาบันการศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน สถาบันฯ อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการโครงการ 

จากงบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืน ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

ประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท

ถ้วน) ผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวน 55 ราย 

  5. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับกลางและระดับสูง (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

กับหน่วยงานภายนอก) ซ่ึงในปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งผู้บริหารระดับกลางที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้า

สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเข้ารับการฝึกอบรมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 

– 22 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 คน 

 6. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะด้านการท างานเป็นทีม การสร้างวัฒนธรมองค์กร และจิตส านึกการท างาน ที่สอดคล้องกับ



หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร หัวหน้า

งานและผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 160 คน 

  7. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหลักวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล

ซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามสมรรถนะหลักและสามารถ

ปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จ านวนประมาณ 80 คน ได้รับ

งบประมาณจากงบโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 

329,900 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

8. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 30 31 มกราคม 

และ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร ในการเป็นองค์กรไม่ทุจริต และสร้างภาพลักษณ์

ข้าราชการไทยใสสะอาด สร้างเครือข่ายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และสร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 

70 คน งบประมาณ 446,300 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จากกิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่าย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อ 2 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้ กฎระเบียบ

หลักเกณฑ์ และแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อองค์กร 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 เพ่ือประกาศ

เจตนารมณ์ขององค์กร ในการเป็นองค์กรไม่ทุจริต สร้างเครือข่ายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และสร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 153 คน งบประมาณ 542,050 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) จากงบ

รายจ่ายอ่ืน โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายใต้

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10. โครงการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 6-16 มีนาคม 2561 4 คน เป็นการส่ง

บุคลากรที่บรรจุใหม่ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้ารับการอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี กับกระทรวง

วัฒนธรรม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้น 

11. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน

ภายนอก) 31 คน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน



ภายนอก เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มีความทันสมัย และตรงกับสายงาน ความสนใจ และ

ความถนัดของตน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน 


