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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คานา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆรวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน ด้านการสรรหา
บรรจุ และแต่งตัง้ บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ จึง ได้
จัดทารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
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บทที่1
ส่วนนา
1. ประวัติความเป็นมา
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ ฯ
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งกาหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๕๐)
โดยสาหรับสานักงานอธิการบดีกาหนดให้อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และการแบ่งส่วนราชการที่เป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่างานให้ทาเป็นประกาศของสถาบัน และหลังจากที่พระราชบัญญัติสถาบั นบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง
การแบ่ งส่ ว นราชการในส านั กงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นศิล ป์ โดยกาหนดการแบ่งส่ ว นราชการ
ออกเป็น ๓ กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา จนเมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
สถาบั น บั ณ ฑิตพั ฒ นศิ ล ป์ ได้ มีป ระกาศสถาบันบั ณฑิต พัฒ นศิล ป์ เรื่อ ง การแบ่งส่ ว นราชการในส านั กงาน
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้นโดยได้จัดตั้งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและกาหนดให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุม กากับ บังคับบั ญชา ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี และปฏิบัติห น้าที่ภายใต้ภารกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มาตลอดระยะเวลากว่า ๖ ปี ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสาคัญ และมีความจาเป็นเพิ่ม
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีประกาศสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์ใน
การยกระดับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ขึ้นเป็นกองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี
ตามภารกิจ ที่เพิ่มสู งขึ้น จนปั จ จุ บั น โดยภายใต้กองบริห ารทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งฝ่ายออกตามภารกิจที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาบุคคลภาครัฐ ประกอบด้วยฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
3. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากาลัง
5. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สถานที่ทาการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ตั้งอยู่ ที่ อาคารสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น ๒ เลขที่ 119/19 ถนนพุทธมณฑลนครชัยศรี หมู่ที่ ๓ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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2. อานาจและหน้าที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คาปรึกษา เพื่อกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. บริ ห ารจั ดการทรั พยากรบุ คคลของสถาบั นบัณ ฑิตพั ฒ นศิล ป์ ในการวางระบบ การ
วางแผนอัตรากาลัง ระบบการสรรหา แต่งตั้ง โอนย้าย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริห าร
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. วิสัยทัศน์
บุคลากรมีศักยภาพในสายวิชาชีพเฉพาะทางสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พันธกิจ
1. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่าง
ยั่งยืน
2. การคุ้มครอง เสริมสร้างและรักษา สิทธิ สวัสดิการ ผลประโยชน์ของบุคลากรเพื่อเป็น
หลักประกันในการทางานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การพัฒนากลไกความสมดุลของบุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นผู้มี
ความสุขกับการทางาน
4. การบริหารจัดการบุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับการ
ให้บริการบุคลากรในสังกัด
5. สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากร
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. มีทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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6. โครงสร้างการบริหาร

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรม
สภาวิชาการ

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สภาคณาจารย์และบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มนิติการ

สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะ 3 แห่ง
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ :

สานักศิลปวัฒนธรรม

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน
แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต
แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
แทน ส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ
และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานอธิการบดี

กลุ่มนิติการ

กองกลาง

ฝ่ายอานวยการและประสานราชการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ายกิจการสภา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กองนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตาราวิชาการ
ฝ่ายหอสมุดกลาง
ศูนย์รักษ์ศิลป์
โครงการบัณฑิตศึกษา

กองกิจการนักเรียน นักศึกษา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและ
แนวการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากาลัง
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ

Hr.577
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7. บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองคา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนาพร สุขอุบล

นายสัจธรรม บาลทิพย์

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ

นายเอกชัย แสงแก้ว

นางสาวสุพัชนี พงษ์พูล

นางสาวธนัญญ์นจั กนกนันธนนท์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล
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ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายดัมพ์ ขุนสังข์

นางสาวอาราตรี อ่อนเรียบร้อย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากาลัง

นายคมสัน จุลนวล

นายพรเทพ เจริญจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวณัฐกฤตา อมศิริ

นางสาวพรเพ็ญ ไวยนาค

นางสาวศิริพร ชัยณรงค์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ประเภทบุคลากร

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสัจธรรม บาลทิพย์

พนักงานราชการ

นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2

น.ส.กาญจนาพร สุขอุบล

นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3

นายคมสัน จุลนวล

4

นายพรเทพ เจริญจิตต์

พนักงานจ้างเหมา
บริการบุคคลภาย
นอก
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
พนักงานราชการ

5

น.ส.มนัสวันต์ ช้างทองคา

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ชานาญการ

6

น.ส.ณัฐกฤตา อมศิริ

7

น.ส.ศิริพร ชัยณรงค์

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
พนักงานราชการ

8

น.ส.พรเพ็ญ ไวยนาค

พนักงานราชการ

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

9

นายดัมพ์ ขุนสังข์

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

10

น.ส.อาราตรี อ่อนเรียบร้อย

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
พนักงานราชการ

11

นายเอกชัย แสงแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ชานาญการ
ความชอบ

12

น.ส.สุพัชนี พงษ์พูล

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
พนักงานราชการ

13

น.ส.ธนัญญ์นัจ กนกนันธนนท์

พนักงานราชการ

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผน
ชานาญการ
อัตรากาลัง
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผน
อัตรากาลัง

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลแยกตามประเภทบุคลากร
ลูกจ้างเหมาบริ การ, 1 อัตรา คิดเป็ น 8%

ข้าราชการ, 5 อัตรา คิดเป็ น 38%

พนักงานราชการ, 7 อัตรา คิดเป็ น 54%

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างเหมาบริ การ

ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร

จานวนบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างเหมาบริการ

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

-

7
1

5
-

แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

7

7
6

5

5
4
3
2

1

1
0
ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างเหมาบริ การ
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8. ภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
8.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีห น้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริห ารทั่ว ไป งานธุรการ งานสาร
บรรณของกอง การรับส่ง การเวียน และโต้ตอบหนังสือราชการของกอง การขอยานพาหนะ อาคารสถานที่
และพัสดุครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกอง รวมทั้งงานที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่มงานใด
โดยเฉพาะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
8.๒ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
และผลงานทางวิชาการ การจัดทาบัญชี ถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจา ทะเบียนประวัติ และข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ การศึกษา ค้นคว้า
จัดทาและพัฒ นาระบบข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลและให้บริการข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
จัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ การดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
ลาทุกประเภท การลาศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคล การขอตั้ง
งบประมาณหมวดเงิน เดือ นและค่าจ้างประจาของสถาบัน ฯ และการบริห ารการเบิก จ่า ยรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน ฯ การรับรองสมุดประวัติ ดูแล ก.พ. ๗ การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้างประจา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
8.๓ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การให้ทุนศึกษาต่อในระดับสูงของ
บุคลากร การวิเคราะห์เพื่อพัฒ นาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดสวัส ดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจาและ
พนักงานราชการของสถาบันฯ การจัดทาโครงการ กิจกรรม หรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันฯ การติดตามประเมินผลโครงการด้านต่างๆ ตามแผนและ
ยุท ธศาสตร์ การอ านวยการจัด สวัส ดิก ารเพื ่อ เสริม สร้า งคุณ ภาพและความมั ่น คงในการด ารงชีว ิต ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของสถาบันฯ การจัดสวัสดิการเพื่ออานวยความสะดวกสนอง
เจตนารมณ์ความต้องการด้านสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ นอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้ว การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบารุงขวัญ ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของข้าราชการ
8.๔ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากาลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการ
จัดตั้งปรับปรุงส่วนราชการและอัตรากาลังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การวางแผนกาลังคน การกาหนดและ
เกลี่ยอัตรากาลังการติดตามและประเมินผลการใช้กาลังคน การจัดทาข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย การ
บริหารงานบุคคล การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล การศึกษา วิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ และวิธีปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล โครงสร้าง อัตรากาลัง ระบบงานและมาตรฐานการทางานของหน่วยงานและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
8.๔ ฝ่ ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น การดาเนินการเปิดสอบ สรรหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันฯ ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการใช้อัตรากาลังให้เกิดประโยช น์
สูงสุด การพัฒนาระบบงานบรรจุและแต่งตั้ง การโอนอัตราเงินเดือนและอัตราค่าจ้าง การช่วยราชการและการ
ขอกลับเข้ารับราชการ การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการ
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รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สานัก/กอง
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 2
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามประกาศ
สถาบั น บั ณฑิ ตพัฒ นศิล ป์ เรื่ อง นโยบายการบริ ห ารทรัพยากรบุ คคล เพื่อ เป็นแนวทางในการบริห ารงาน
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จึงกาหนดให้หน่วยงานในสังกัดต้องมีการวางแผนอัตรากาลัง โดยอาศัยเครื่องมือและตัวชี้วัด รวมถึง
การออกแบบโครงสร้างองค์กรและตาแหน่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเกิด
ประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบันฯ
๒. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
ดาเนิ น การสรรหาบุ ค ลากรให้ เป็ นไปด้ ว ยความโปร่ง ใส เพื่อ ให้ ได้ บุค ลากรที่มี ศัก ยภาพ มี ความรู้
ความสามารถ เข้ามาบรรจุเพื่อปฏิบัติราชการตรงตามตาแหน่งและสายงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ โดย
คานึงถึงความสามารถ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นสาคัญ
๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างเป็นธรรมตามระเบียบ
กฎหมาย และข้อกาหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสถาบัน ฯ กาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม สร้าง
แรงจูงใจ ความพึงพอใจและเป็นขวัญกาลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขภายใต้คุณธรรม
จริยธรรมและการให้บริการที่ดี
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดย
การน าระบบตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPIs) จากเป้ า หมายขององค์ ก รลงสู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คล
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ส อดคล้ องกับ แผนพัฒ นาสถาบัน ตลอดจนการนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อ
นาไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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2. เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑. ครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจ
หลักของอาจารย์ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภายนอกจัด ในแต่ละปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 6๐ เมื่อเทียบกับจานวนครูอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันฯ
๒. บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจหลัก
ของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภายนอกจัด รวมถึงลาศึกษาต่อ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของสถาบันฯ
๓. บุคลากรของสถาบันฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ทั่วไปที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมด
ของสถาบันฯ
๓.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการสมัยใหม่ (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ) ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ ปี
๓.2 หลักสูตรการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานจัด
ขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ ปี
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3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ด้านการพัฒนาแผนงานและวางแผนอัตรากาลัง
ประเด็นดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
แผนอัตรากาลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. มีการดาเนินการตามแผนทดแทนอัตรากาลังที่เกษียณ โดยกาหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากร สาหรับพัฒนาสมรรถนะหลัก และทักษะตามตาแหน่งหน้าที่
สาหรับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ
2. มีการดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรของ
สถาบันฯ มีสมรรถนะทีส่ อดคล้องและตรงตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ
3. มีการดาเนินการตามระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งอาชีพ
2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
ประเด็นดาเนินการ
1. การสรรหา
๑.๑ ตาแหน่งอาจารย์

ผลการดาเนินการ

๑. ดาเนิน การสอบแข่งขั น เพื่ อ บรรจุแ ละแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ า รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา ตาแหน่งอาจารย์ สั งกัดสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔๑ อัตรา โดยดาเนินการดังนี้
๑) รับสมัครสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒) ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบภาคความรู้ ทั่ ว ไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ดาเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง วันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๓
๕) ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๓
๖) ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ กรณีที่มีเหตุพิเศษ
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑ อัตรา โดย
ดาเนินการดังนี้
๑) รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓) ดาเนินการสอบคัดเลือกฯ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔) ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๒ ตาแหน่งครูผู้ช่วย

๑. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบัน
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ประเด็นดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๑ อัตรา โดยดาเนินการดังนี้
๑. ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๑ อัตรา โดยดาเนินการดังนี้
๑) รับสมัครสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒) ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบภาคความรู้ ทั่ ว ไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ด าเนิ นการสอบภาคความรอบรู้ ฯ และภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้
เฉพาะตาแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕) ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
๖) ประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕ อัตรา
โดยดาเนินการดังนี้
๑) รับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ดาเนินการสอบภาคความรอบรู้ฯ และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕) ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
๖) ประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

ดาเนินการบรรจุแต่งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้
๑. ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๒๘ อัตรา ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ อัตรา
๑.๒ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา
๑.๓ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๑.๔ สาขาวิชา สังคมศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๑.๕ สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๑.๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๑.๗ สาขาวิชา ทฤษฎีศิลป์ จานวน ๑ อัตรา
๑.๘ สาขาวิชา เครื่องเคลือบดินเผา จานวน ๑ อัตรา
๑.๙ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จานวน ๒ อัตรา

หน้า | ๑๔

ประเด็นดาเนินการ

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ประเด็นดาเนินการ
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผลการดาเนินการ
๑.๑๐ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๑ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) จานวน ๓ อัตรา
๑.๑๒ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๓ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๔ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๕ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (ซออู้) จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๖ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย) จานวน ๑ อัตรา
๑.๑๗ สาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน จานวน ๓ อัตรา
๑.๑๘ สาขาวิชา ดนตรีสากล (คลาริเน็ตหรือโอโบ) จานวน 1 อัตรา
๑.๑๙ สาขาวิชา ดนตรีสากล (แซกโซโฟน) จานวน ๑ อัตรา
๑.๒๐ สาขาวิชา ดนตรีสากล (ทรัมเป็ต) จานวน ๑ อัตรา
๒. ตาแหน่งอาจารย์ กรณีที่มีเหตุพิเศษ สาขาวิชา ดนตรี จานวน ๑ อัตรา
๓. ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน ๑๑ อัตรา ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จานวน ๒ อัตรา
๓.๒ สาขาวิชา พลศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๓.๓ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
๓.๔ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๓.๕ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จานวน ๑ อัตรา
๓.๖ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) จานวน ๒ อัตรา
๓.๗ สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จานวน ๒ อัตรา
๓.๘ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (ปี่) จานวน ๑ อัตรา
๔. ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จานวน ๒ อัตรา
๔.๑ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์) จานวน ๑ อัตรา
๔.๒ สาขาวิชา ดุริยางค์ไทย (ขับร้องชาย) จานวน ๑ อัตรา
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการสารวจการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล โดยกาหนดเป้าหมายกลุ่ม
ผู้บริหารจานวน 35 ราย ประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย/สานัก/กอง
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ โดย
ในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จานวน 14 ราย
2. มีการประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปริญญาโทและปริญญา
เอก สาหรับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรไปฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา ดู ง านใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
ได้แก่
1). โครงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการสาหรับผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2). โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพย์สินและการเงินการ
คลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการดาเนินการ
3). โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทาคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4). โครงการพัฒนานักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
5). โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6). โครงการพัฒนาดุลยภาพบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

3. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1. มีการดาเนินการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้ผู้เสนอขอกาหนด
ตาแหน่ง สายวิชาการ จานวน 21 ราย
2. มีการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น จานวน 12 ราย

4. ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ

1. การดาเนินการจัดสรรเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร มีจานวนบุคลากรที่ได้รับ
บริการจานวน 14 ราย เป็นจานวนเงิน 106,950 บาท
2. การดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการการฌาปนกิจ มีจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั บริการ 35 ราย เป็นจานวนเงิน 103,000 บาท
3. การดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีจานวนบุคลากรทีได้รับบริการ 168 ราย
4. มีการยกย่อง แสดงความยินดีกบั บุคลากรทีไ่ ด้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.1 ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ
จานวน 1 ราย
4.2 ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก จานวน 1 ราย
4.3 ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จานวน 19 ราย
4.4 ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
จานวน 23 ราย
4.5 ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จานวน 13 ราย
4.6 ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก
จานวน 5 ราย
4.7 ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย
จานวน 31 ราย
4.8 ชั้นตราจัตรุ ถาภรณ์ช้างเผือก
จานวน 2 ราย
4.9 ชั้นตราจัตรุ ถาภรณ์มงกุฎไทย จานวน 20 ราย
4.10 ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จานวน 51 ราย
4.11 ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จานวน 2 ราย

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประเด็นดาเนินการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
บุคลากร

ผลการดาเนินการ
1. มีการดาเนินการตามประกาศ ส.บ.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยและครู
2. มีการดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. มีการดาเนินการตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
4. มีการดาเนินการตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.
0509(5)/ ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนขัน้ สูงของตาแหน่งหรือระดับที่ดารงอยู่และเลื่อน
เงินเดือน
5. มีการดาเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
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การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
บุคลากร

ผลการดาเนินการ
6. มีการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา ผูไ้ ด้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550
7. มีการดาเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8. มีการดาเนินการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ่วยและครู
9. มีการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
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