
ทบทวนซักซอมความเขาใจแผนเสนทางพฒันาบุคลากร (Training Roadmap) 
ของมหาวิทยาลัย 

 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546      

วันที่ 16 กันยายน 2546 ไดประกาศใชแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) เพื่อพัฒนา

ทักษะ ความรูความสามารถบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให

มีขีดความสามารถหลัก โดยแบงพนักงานเปน 3 ระดับ คือ พนักงานระดับตน พนักงานระดับกลาง และ

พนักงานระดับสูง  ในการจัดทําแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากรมีการประยุกตใช V- Man Concept       
เปนแนวทางในการพัฒนา กลาวคือบุคลากรในแตละระดับควรจะมีความรูใน 3 หมวด คือ 

1)  Organization เนนความรูความเขาใจเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
 2)  People เนนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงาน 
 3)  Function เนนความรูความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งคอมพิวเตอร 

และภาษาอังกฤษ 
โดยพนักงานระดับสูงจะตองรูทั้ง 3 หมวด ในสัดสวนที่เทากัน และมีความรูในหมวด Organization และ 
People ลึกกวาพนักงานระดับกลาง สําหรับพนักงานระดับตนจะตองมีความรูในหมวด Organization และ

หมวด People อยางกวางๆ ดังนี้ 
  
 Organization Function People 

พนักงานระดับสูง 
 

พนักงานระดับกลาง 
 
 
 

พนักงานระดับตน 
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ก.  การแบงระดับพนักงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร (TRM)    

ดังตารางตอไปนี้ (ตารางที่ 1) 
พนักงานระดับตน 

1. ระดับตน (1) 
เดิม (พ.ศ.2546) ปรับใหม  

ขาราชการ (ยกเวนอาจารย) ระดับ 1-4 ขาราชการ (สาย ข,ค)  ระดับ 1-4 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 1 

ตําแหนงงาน 1-5 กลุมสนับสนุนวิชาการ  ระดับ สว1 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 2 
ตําแหนงงาน 6 กลุมสนับสนุนวิชาการ  ระดับ สว2 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 3 
ตําแหนงงาน 7 กลุมบริหารและสนับสนุน  ระดับ จ1 

พนักงานกลุมวิจัยและสนับสนุนทาง

วิชาการ 
ตําแหนงงาน 1-2 กลุมบริหารและสนับสนุน  

กลุมบริหารและสนับสนุน  
กลุมบริหารและสนับสนุน  

ระดับ พ1 

ระดับ พ2 

ระดับ พ3 
 
2. ระดับตน (2) 

เดิม (พ.ศ.2546) ปรับใหม  
ขาราชการ (ยกเวนอาจารย) ระดับ 5 ขาราชการ (สายข,ค)  ระดับ 5 
พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 1 

ตําแหนงงาน 8 กลุมสนับสนุนวิชาการ  ระดับ สว3 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 2 
ตําแหนงงาน 9 กลุมบริหารและสนับสนุน  ระดับ จ2 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 3 
ตําแหนงงาน 10 กลุมบริหารและสนับสนุน  ระดับ พ4 

พนักงานกลุมวิจัยและสนับสนุนทาง

วิชาการ 
ตําแหนงงาน 3   

 
3. ระดับตน (3) 

เดิม (พ.ศ.2546) ปรับใหม  
ขาราชการ  ระดับ 6 ขาราชการ : สาย ก 

ขาราชการ : สาย ข ค 

ระดับ 3-6 
ระดับ 6 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 1 

ตําแหนงงาน 11 กลุมวิชาการ  ระดับ ว1 
ระดับ ว2 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 3 
ตําแหนงงาน 13 กลุมสนับสนุนวิชาการ  ระดับ สว4 

พนักงานกลุมวิจัยและสนับสนุนทาง

วิชาการ 
ตําแหนงงาน 4 กลุมบริหารและสนับสนุน  ระดับ จ3 

อาจารย (พนักงาน)  กลุมบริหารและสนับสนุน  ระดับ จ4 
อาจารย (ขาราชการ) ระดับ 3-5   
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พนักงานระดับกลาง 

เดิม (พ.ศ.2546) ปรับใหม  
ขาราชการ  ระดับ 7-8 ขาราชการ  ระดับ 7-8 

ผูชวยศาสตราจารย  กลุมวิชาการ  ระดับ ว3 

อาจารยกึ่งอาวุโส   ระดับ ว4 
ระดับ ว5 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 1 

ตําแหนงงาน 

14,17 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  ระดับ สว5 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 2 
ตําแหนงงาน 

15,18 
กลุมสนับสนุนวิชาการ  
กลุมบริหารและสนับสนุน 

ระดับ สว6 
ระดับ  บ1 

พนักงานกลุมบริหารและสนบัสนุน 

วิชาชีพ 3 
ตําแหนงงาน 

16,19 
กลุมบริหารและสนับสนุน ระดับ  บ2 

พนักงานกลุมวิจัยและสนับสนุน

ทางวิชาการ 
ตําแหนงงาน  
5-6 

กลุมบริหารและสนับสนุน ระดับ  บ3 

ผูที่มีตําแหนงทางบริหารอืน่ๆ ที่ไมใชพนกังาน

ระดับสูง  
- รองคณบด ี
- ผูชวยอธิการบดี 
- หัวหนาศูนย 
- หัวหนาภาควชิา/ประธานสายวิชา 
- หัวหนาหองทดลอง/หัวหนาสาขาวิชา 
- หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/ผูชํานาญการ 
- หัวหนาสํานักงานคณะ 
- หัวหนาธุรการภาค 
- รองหัวหนาภาควิชา 
- เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ/เลขานุการ

ภาควิชา/เลขานุการสายวิชา/เลขานุการ
บัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา/เลขานุการสํานักหรือ
สถาบัน 

- ประธานบณัฑติศึกษาประจําภาควิชา 
- ผูอํานวยการกอง 
-   รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

ผูที่มีตําแหนงทางบริหารอืน่ๆ ที่ไมใชพนกังาน

ระดับสูง  
- รองคณบด ี
- ผูชวยอธิการบดี 
- หัวหนาศูนย 
- หัวหนาภาควชิา/ประธานสายวิชา 
- หัวหนาหองทดลอง/หัวหนาสาขาวิชา 
- หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/ผูชํานาญการ 
- หัวหนาสํานักงานคณะ 
- หัวหนาธุรการภาค 
- รองหัวหนาภาควิชา 
- เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ/

เลขานุการภาควิชา/เลขานกุารสายวิชา/
เลขานุการบณัฑิตศึกษาประจําภาควิชา/
เลขานุการสํานักหรือสถาบนั 

- ประธานบณัฑติศึกษาประจําภาควิชา 
- ผูอํานวยการกอง 
-   รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
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พนักงานระดับสูง 

เดิม (พ.ศ.2546) ปรับใหม  
ขาราชการ  ระดับ 9-11 ขาราชการ  ระดับ 9-11 
อาจารยอาวุโส 
ผูที่มีตําแหนงบริหาร :  
- รองอธกิารบดี  
- คณบดี  
- ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  
- หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

กลุมวิชาการ  
กลุมวิชาการ  

กลุมสนับสนุนวิชาการ  
กลุมบริหารและสนับสนุน 
ผูที่มีตําแหนงบริหาร :  
- รองอธกิารบดี  
- คณบดี  
- ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  
-  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

ระดับ ว6 
ระดับ ว พิเศษ 
ระดับ สว7 
ระดับ  บ4 
 

 
ข.   แผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร 
   1)   หลักสูตรประจําป 
 หลักสูตร Education Outlook เปนหลักสูตรที่เนนความกาวหนาตางๆ ทางการศึกษา 

แจงผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในปตอไป โดยที่ทุกคนจะตองเขารวมฝกอบรม

โดยเฉพาะอาจารย 
 2)  หลักสูตรตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร: หลักสูตรตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร 

จะครอบคลุมพนักงานและขาราชการทั้งหมดของมหาวิทาลัย 
 3)  หลักสูตรการฝกอบรมของบุคลากรตามแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน 

3 หมวด คือ 
 Organization เปนหมวดที่ชวยใหบุคลากรทํางานไดดีขึ้น มุงเนนดานความรู ความเขาใจ

เพื่อปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และมุงเนนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ผูรับผิดชอบ: สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 People เปนหมวดที่มุงเนนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานเปนสําคัญ 

 ผูรับผิดชอบ: สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 Function เปนหมวดที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ

ในงานที่ปฏิบัติ สําหรับความรู ความสามารถ และทักษะจากหลักสูตรคอมพิวเตอร และ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
ผูรับผิดชอบ: ผูบังคับบัญชาในแตละสายงาน สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ คณะศิลปศาสตร และหนวยงานที่

รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรหลักสูตรคอมพิวเตอรคือสํานักคอมพิวเตอร 
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ค. ประกาศใชโครงการเสนทางการพัฒนาบุคลากร 
  เริ่มใชโครงการเสนทางการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2547 หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบโครงการคือ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผูบังคับบัญชาในแตละสายงานรับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากรหมวด Function หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรคอมพิวเตอร บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ ไดรับสิทธิในการทดสอบและสิทธิ์ในการเขารับการฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจายตาม

หลักสูตรระดับละ 1ครั้ง 
  

การกําหนดแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร แสดงไดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   หลักสูตรการฝกอบรมพนักงาน และขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

พนักงานระดับตน               ระดับ 
หมวด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
พนักงานระดับกลาง พนักงานระดับสูง 

Organization 1.  การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม 

2. ความรูพื้นฐานใน

การดําเนินงานของ 
    มหาวิทยาลัย 
3. กลยุทธการให 

บริการ 

1. การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
2. เทคนิคการ     

สอนงาน 
3. เทคนิคการจัดการ

งานประจํา 

1. TQM 
2. การบริหารเวลา 
3. การตัดสินใจ

แกปญหา 

1. การอบรมพนักงาน   
    ระดับกลาง 
2. องคการแหงการ

เรียนรู 

1. การอบรมพนักงาน 

   ระดับสูง 
 

People 1. 5Q กับความสําเร็จ

ในการทํางาน 

(IQ,EQ,AQ, 
    TQ,MQ) 

1.  สานใจใหเปนหนึ่ง  
     (Team Spirit ) 
2. การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล 

1. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
2. การพัฒนาทีมงาน 
3. จิตวิทยาในการ

ทํางานและการ

บริหารงาน 

1. ภาวะผูนํา 
2. การใหคําปรึกษา 
3. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 

2. การประสาน งาน

ระหวางหนวยงานที่

มีประสิทธิภาพ 

(Cross Function 
Alignment) 

Eng ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2  ภาษาอังกฤษ 3  Function 
IT คอมพิวเตอร 1 คอมพิวเตอร 2  คอมพิวเตอร 3   

หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 1-3 และคอมพิวเตอร 1-3 ใหยกเวนอาจารย 

 
    จากตารางที่ 2 พนักงานและขาราชการของมหาวิทยาลัยฯ จะตองเขารับการฝกบรมตาม

แผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และมีความรู ความสามารถผานเกณฑตามที่

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนง หรือเพื่อเตรียมความ

พรอมของบุคลากรในการเลื่อนระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ 

ไดระบุการฝกอบรมเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งในการเลื่อนระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพของ

บุคลากร 
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ง.   บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของ 

1)  บุคลากรมีหนาที่พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยวิเคราะหตนเอง เรียนรู และพัฒนา อยาง

ตอเนื่อง 
2)  ผูบังคับบัญชามีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน ใหคําปรึกษา และติดตามประเมินผล 

รวมทั้งอนุมัติคาใชจายในการฝกอบรม 
 

จ.  บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 1)  คณะ/สํานัก มีหนาที่พัฒนาบุคลากรในหมวด Function ควบคุมดูแลใหบุคลากร        

เขารับการอบรมในหมวด Organization หมวด People รวมทั้งคอมพิวเตอร และ

ภาษาอั งกฤษ  และจัดทํ าประวัติการฝกอบรมของบุคลากรในหน วยงาน                  

ที่นอกเหนือจากที่สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัด 
2)   มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือของคณะศิลปศาสตรรับผิดชอบพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

คอมพิวเตอร 
3)  มหาวิทยาลัยโดยสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบจัดทําแผนเสนทาง

การพัฒนาบุคลากร จัดทําแผนการฝกอบรม และงบประมาณการพัฒนาบุคลากร

ประจําป จัดทําประวัติการฝกอบรมภายในของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในหมวด 

Organization และ People 
 

ฉ. เกณฑกําหนด  KPI  ของการฝกอบรม  
 บุคลากรตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 5 วัน/ คน/ป และมหาวิทยาลัยฯระบุ    

การฝกอบรมเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งในการเลื่อนระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 
   
 

ขอเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2550 
 
 การฝกอบรมเปนเกณฑเบื้องตนที่สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกําหนดใชกับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  หนวยงานตองชวยกํากับดูแลพนักงานที่จะเล่ือนระดับตองเปนบุคคลที่มี

ศักยภาพ หนวยงานจะตองตระหนักถึงความเหมาะสมใหตรงตามคุณสมบัติของตําแหนง ไมใช

พิจารณาแคประสบการณถึงเกณฑที่จะเลื่อนเทานั้น  แตตองมอบหมายภาระงานในระดับที่จะขอเลื่อน

ใหปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงขึ้นไดกอนดวย โดยเฉพาะพนักงานระดับหัวหนาหนวยงานจะตองปฏิบัติงาน

ในระดับที่จะสามารถตัดสินใจดวยตัวเองมากขึ้น 
 

 


