แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นาวิทยาลัยใน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของวิทยาลัย ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจากกระบวนการที่ เป็ น ระบบได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ภ าระงานเพื่ อ ประกอบ
การวิเคราะห์อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
การสารวจความต้องการฝึกอบรมของสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน
ในการวิเคราะห์ แ ละประมาณการข้ อมูล ในระยะ ๕ ปี เกี่ยวกับ ความต้อ งการศึ กษาต่ อ ฝึ กอบรม
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสายวิชาการ โดยได้ คานึงถึง
สัดส่วนมาตรฐานของอาจารย์ต่อนิสิต สั ดส่วนคุณวุฒิ อาจารย์ประจาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริ ญ ญาเอก และสั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการพัฒ นาบุคลากรของวิทยาลั ย
โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางการพัฒนา
ของวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ และประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งแผนพัฒนาจะทาให้เกิดความเชื่อมโยงและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย
คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบั บ นี้
มีความคาดหวังว่าแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางเพื่อการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยได้อย่ างเหมาะสม สอดคล้ องและตอบสนองต่อ เป้ าหมายและทิ ศทางการพั ฒ นาวิทยาลั ยที่
ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น

กลุ่มงานวางแผนและประมาณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ทธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย เ ป็ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นความรู้ ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ง านและการวิ จั ย เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของบุ ค ลากร
ว่ า เป็ น กลไกส าคัญ ในการขับ เคลื ่อ นการด าเนิน การให้เ ป็น ไปตามภารกิ จของวิทยาลั ย ทั ้ ง นี้
วิทยาลัยจึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สาหรับเป็นทิศทางในการพัฒนา
บุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดยการจัดทาแผนได้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล รวมทั้ง
การวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ปณิธานการ
ผลิตบัณฑิต เป้าหมายการจัดการศึกษา จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน และแผนการเปิดสอน จานวน
นิ สิต และประมาณการจ านวนนิ สิต ใหม่ที่จะรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบกับข้อมูล
อัตรากาลังบุคลากรปัจจุบันและอนาคต ที่จาแนกตามประเภท คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ
ทิ ศทางในการพั ฒ นาบุ คลากรของวิ ทยาลั ย จึ งได้ จั ดท าขึ้ น อย่ างเป็ น ระบบโดยค านึ งถึ ง
แผนพั ฒ นาวิ ทยาลั ย นโยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากร และระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล (Human
Resource Management) ซึ่ งใช้ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร ที่ อิ งส ม ร ร ถ น ะ (Competency Based
Management) บนพื้นฐานของทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร
ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนาแผนพัฒนา
บุ ค ลากรไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ โดยมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
ของแผนพัฒนาต่อไป

๒๒

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๑ หลักการและเหตุผล
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีความพยายามในการผลักดัน
ให้ มี ก ารด าเนิ น การตรากฎหมายหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น การเฉพาะ โดยใช้ เวลา
ในการด าเนิ น ก0ารเป็ น เวลานานถึ ง ๕๐ ปี จนกระทั่ ง พ.ศ. ๒๕๔๐ รั ฐ บาลโดยการน าของ
ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้เสนอให้รัฐสภา ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ก
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ กาหนดเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นผลให้
วิท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธชิ น ราช ต้ อ งเร่ งดาเนิ น การในเรื่อ งการจัด ท าแผนอั ต ราก าลั ง และแผนพั ฒ นา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ที่มีหน้าที่ในการผลิต พัฒนาบุคลากรระดับวิชาชีพให้กับประเทศชาติ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือ
เป็นหั วใจสาคัญของการพัฒ นาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากร หรืออัตรากาลัง เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สาคัญในการชี้ขาดความสาเร็จในการทางานทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกสาคัญที่
จะเข้าไปขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคนด้านวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ
การจัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรวิทยาลั ยสงฆ์พุทธชินราช จัดทาขึ้นอย่างเป็ นระบบโดย
คานึงถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) โครงสร้างองค์กร (Organization)
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) เป้ า ประสงค์ (Goal) แผนงาน
(Action Plan) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource
Management) ที่ใช้การบริห ารจั ด การที่อิงสมรรถนะ(Competency Based Management) บน
พื้นฐานของทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนี้สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางให้มหาวิทยาลัยได้นาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้
บรรลุผลได้ตามพันธกิจ

๒๓
๒.๒ วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
“บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล”
๒.๓ พันธกิจ
๓.๑ คัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
๓.๓ ธารงรักษาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
เพื่ อให้ ก ารพั ฒ นาบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ยสอดรับกั บ วิสั ย ทัศ น์ และพั น ธกิ จในการ
บริหารงานบุคลากรดังกล่าวของมหาวิทยาลัย บรรลุผลสาเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทั้งในส่ วนของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป โดยมีจานวน
ที่เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม มีสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพตรงตามวั ต ถุป ระสงค์ ข องมหาวิท ยาลั ย
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดหลักเกี่ยวกับ “การคัดเลือก
และสรรหา การพัฒนา การธารงรักษาคุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมสวัสดิการ” ไว้ดังนี้
๑. วางแผนอัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสมกับภารงาน
๒. ก าหนดกระบวนการคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค ลากรเข้ า สู่ ต าแหน่ งอย่า งมี คุ ณ ภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิ ช าการอยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ และ
บริหารงานทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน (Career
Path) หรือวิชาชีพที่ครองอยู่
๕. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด อบรม/เข้ า ร่ว มอบรม สั ม มนา และการศึ ก ษาต่ อ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
๖. ส่งเสริม และสนับสนุนการทาวิจัยแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ งาน
ตลอดจนพัฒนาตนเองและสังคม

๒๔
๗. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีจิตสาธารณะและมี
วินัยในการปฏิบัติงาน
๘. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน
๙. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เอื้อต่อการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๑๐. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดี
อันจะนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร
๒.๔ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีแนวทางในการบริหารงานบุคลากร โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจาเป็นที่วิทยาลัยจะต้องศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไว้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (weakness)

๑. บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีความรู้ ๑. การพัฒ นาระบบบริหารงานบุคลากรยังไม่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร ขาดการพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่ อง การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
บุคลากรและคณาจารย์ยังไม่เพียงพอ
๒. บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ในจั งหวั ด ๒ . ขาด แคลน บุ คลากรที่ มี ทั กษ ะ ความ รู้
พิษณุโลก ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าใจสภาพบริบท ความสามารถที่ตรงกับสายงาน
ของวิท ยาเขตได้ เป็ น อย่ างดี ส่ งผลต่ อ การมี จิ ต
ส านั กใน การที่ จะพั ฒ น าวิ ท ยาเขตให้ เป็ น
สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศ
๓. บุคลากรสายวิชาการส่วนมากมีคุณวุฒิระดับ ๓. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดแคลนการสนับสนุน
ปริญญาเอก
พั ฒ นา/เสริ ม ทั ก ษะ/อบรมสั ม มนา/หาความรู้
เพิ่มเติมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการงานในสายงานของ
ตนเอง

๒๕

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (weakness)

๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีความคล่องตัวและ
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคลากรทาให้
สามารถพั ฒ นาวิทยาเขตได้ตรงตามบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่บริการ
๕. มี ร ะบบการด าเนิ น การและการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

๔. การขาดประสบการณ์ ในบริห ารจัดการตาม
ภาระงานของบุคลากร ทาให้ องค์กรไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินเป็น
หลัก

โอกาส (Opportunities)

ภาวะคุกคาม (Threats)

๕. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชส่วนใหญ่ ไม่
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จึงทาให้เกิด
ความไม่สะดวกแก่ชาวต่างชาติที่มาติดต่อ
๖. การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของ
บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชยังไม่ถึงระดับ
มาตรฐานสากล
๗. สัดส่วนตาแหน่งอาจารย์ต่อตาแหน่งวิชาการ
ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพ

๑. บุ คลากรของวิทยาลัย สงฆ์พุทธชินราชได้รับ ๑. งบประมาณจากภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรใน
การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
๒. บุ คลากรของวิทยาลัย สงฆ์ พุทธชินราชได้รับ ๒. วิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธชิ น ราชอยู่ ห่ า งไกลจาก
การส่ งเสริ ม ให้ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาอย่ า ง มหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้า
ต่อเนื่อง
งานวิชาการเพื่อมาพัฒนางานของตนเอง
๓. บุ คลากรของวิทยาลัย สงฆ์พุทธชินราชได้รับ ๓. การแข่งขันในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการกับ
การดูแลจัดจัดสวัสดิการอย่างสม่าเสมอ
กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทาให้เกิดความเลื่อมล้า
ระหว่างกัน

๒๖
๒.๕ สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ
การพัฒ นาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่
๑. ความรู้ (Knowledge) คือ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ความสามารถอธิบายและนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
๒. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์
๓. อุ ป นิ สั ย ในการท างาน (Attribute) คื อ การแสดงออกหรื อ พฤติ กรรมของบุ ค คลที่
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
๔. จิตสาธารณะ (Public Mind) คือ ความเสียสละ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี
จิตสานึกรักองค์กร
ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม ไว้ดังนี้
สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับผู้บริหาร
๑) ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และกาหนดแนวทางในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
๒) ภาวะผู้ น าและความสามารถในการจู ง ใจผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๔) ความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๕) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๖) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
๑) ความรู้ความสามารถในวิชาที่บรรยาย
๒) ความสามารถในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการเรียนการสอน
กับการวิจัย
๓) ความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคการสอน
๔) การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ
๖) ทักษะในการทาวิจัย
๗) การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๒๗
๙) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้
๑๐) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑) มีจิตสานึกรักองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน
สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
๑) ความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
๒) ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
๓) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
๔) การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๖) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๗) มีจิตสานึกรักองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน

๒๘

ส่วนที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ โดยมุ่งการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่ มีอยู่จากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กร
ต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคลากร พบว่า สิ่งที่วิทยาลัยสงฆ์ควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การ
กาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละหน่วยงาน การเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่
ในระดับ มาตรฐาน ตามที่ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษากาหนด การพัฒ นาระบบการ
คัดเลือกและสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน การส่งเสริมเรื่องขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร รวมทั้งการ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของบุ ค ลากร โดยน าแนวคิ ด เรื่อ งระบบสมรรถนะ
(Competency System) เป็ น เครื่ องมื อ แปลงกลยุท ธ์ข องวิท ยาลั ย สงฆ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละมี การ
ติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินงาน
ตามแผน
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การจั ดท าแผนพั ฒ นาบุ คลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล วิทยาลัยสงฆ์ ได้กาหนดแผนยุท ธศาสตร์ในการ
พัฒนาบุคลากรไว้ ๔ ด้านคือ
๑. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
๒. ด้านการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร
๓. ด้านการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ และความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
๔. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
๓.๑ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พบว่า ยังมีจานวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิ จของวิทยาลัยสงฆ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากการวิทยาลั ยสงฆ์ ประกอบกับนโยบายการจากัดอัตรากาลั งบุคลากรภาครัฐ ทาให้
ขาดแคลนบุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ จึงได้กาหนดเป้าประสงค์

๒๙
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการวางแผนอัตรากาลังและระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์
๑. มีแผนความต้องการกาลังคนครอบคลุมทุกส่วนงาน
๒. มีระบบการสอบคัดเลือกและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
๓. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานบุคลากรที่ถูกต้องและทันสมัย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. มีแผนอัตรากาลังบุคลากรครบทุกส่วนงาน
๒. สอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากรได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้บริหารและบุคลากรใช้ฐานข้อมูลด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๔. มีรายงานผลการดาเนินงานด้านบุคลากรได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
มาตรการ
๑. มีการวางแผนอัตรากาลั งบุ คลากรในเชิงรุกทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการวางตาแหน่งของวิทยาลัยสงฆ์ในระยะ ๕ ปี
๒. มี ก ารวิ เคราะห์ ส ภาพอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรให้ เหมาะสมกั บ ภาระงานที่ มี อ ยู่ ต าม
โครงสร้างของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์
๔. มีระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับสถิติ และแนวโน้ม
อัตรากาลังบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนความต้องการบุคลากรที่จะดาเนินการเพื่อ
เพิ่มอัตรากาลังรองรับการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่และทดแทนอัตราเกษียณ และเพื่อพัฒนาระบบ
การสรรหาบุคลากรดังนี้

๓๐
๑.๑ โครงการ/กิจกรรมการวางแผนอัตรากาลังและระบบการคัดเลือกและการสรรหา
บุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. กาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรระยะ ๕ ปี 



 สานักงานวิทยาลัย
(๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี 
สานักงานวิทยาลัย
(๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๓. ทบทวนแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนา




 สานักงานวิทยาลัย
บุคลากรประจาทุกปี
๔. กาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ 
สานักงานวิทยาลัย
กระบวนการสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
ยุติธรรม และโปร่งใส
๕. เพิ่มการผลิตบุคลากรปริญญาโท – เอก




 สานักงานวิทยาลัย
๖. ทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้
สานักงานวิทยาลัย

เอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
๗. กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนี 



 สานักงานวิทยาลัย
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สานักงานวิชาการ
บริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติละ
วิชาชีพแบริหารงานทั่วไป
๘. จัดทารายละเอียดงานในทุกตาแหน่งงาน 



 สานักงานวิทยาลัย
(Job Description) ให้มีความชัดเจน
๙. พัฒนาระบบ MIS ของงานบุคลากร




 สานักงานวิทยาลัย

๓๑
๑.๒ แผนพัฒนาอัตรากาลังสายวิชาการและตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๒.๑ แผนพัฒนาอัตรากาลังสายวิชาการ
ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีอาจารย์ประจาในระดับปริญญาโทจานวน ๒๙
รูป /คน ระดับ ปริ ญ ญาเอก จ านวน ๑๓ รูป /คน รวมทั้ งหมด ๔๒ รูป/คน ดั งนั้น ในปีพุ ท ธศั กราช
๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีแผนพัฒนาอาจารย์ประจาเพิ่ม ดังนี้
คุณวุฒิ

อัตรากาลังเดิม

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม

๒๙
๑๓
๔๒

อัตรากาลังใหม่ (ปีงบประมาณ)
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

๑
๑

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

หมายเหตุ

๑.๒.๒ แผนพัฒนาอัตรากาลังตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีบุคลากรดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน ๓ รู ป /คน ระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน ๑ คน รวมทั้ งหมด ๔ รูป /คน
โดยมี แ ผนพั ฒ นาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ แ ละรองศาสตราจารย์
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ (ศ.)
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
รวม

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๒
๓
๕

๑
๑
๒

๓๒
๑.๓ แผนพัฒนาอัตรากาลังสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
๑.๓.๑ แผนพัฒนาอัตรากาลังสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป ในระดับ ต่ากว่าปริญ ญาตรีจานวน ๓ รูป/คน ระดับปริญ ญาตรีจานวน ๒๔ รูป/คน ระดับ
ปริญญาโทจานวน ๕ รูป/คน รวมทั้งหมด ๓๒ รูป/คน ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มี
แผนพัฒนาอัตรากาลังสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ดังนี้
คุณวุฒิ

อัตรากาลัง
เดิม

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓

-

-

-

-

-

๒๔

-

-

-

-

-

-

๑
๑

๑
๑

ระดับต่ากว่า
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม

อัตรากาลังใหม่ (ปีงบประมาณ)

๕
๓๒

๑.๓.๒ แผนพัฒนาอัตรากาลังตาแหน่งสายวิชาชีพ
ปีงบประมาณ
ตาแหน่ง
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวม

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

๑
๑

๑
๑
๑
๓

๑
๑
๑
๓

๑.๔ แผนพัฒนาอัตรากาลังทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ
ตาแหน่ง
สายวิชาการ
สายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารงานทั่วไป
รวม

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

-

๑

-

๑

-

-

๑
๑

-

๑

-

๑

๒

หมายเหตุ

๓๓
๓.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ได้กาหนดประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการพั ฒ นา การจั ด การเรีย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน โดยมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี กลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม
ศักยภาพของบุ ค ลากรให้ มีความเป็นสากล ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า วิทยาลั ยสงฆ์ ต้องการที่ จะยกระดั บ
คุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาต้องการให้ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพ มีคุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และบุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาโดยการฝึกอบรมสัมมนาดูงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง/คน/ปี ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้นควร
ครอบคลุมถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์ โดยมี
การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการพัฒ นาศักยภาพ สมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากรไว้ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สมรรถนะ และความก้ า วหน้ าในสายวิ ชาชี พ ของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
๑. มีแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากร
๒. เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิบุคลากรให้สูงขึ้น
๓. สัดส่วนตาแหน่งทางสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒. สัดส่วนคุณวุฒิบุคลากรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. สัดส่วนตาแหน่งทางสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารงานทั่วไปตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/รูป/คน/ปี

๓๔
มาตรการ
๑. มีการปฐมนิ เทศบุลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๒. กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และ
ให้มีระบบติดตามการดาเนินการ ตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารงานทั่วไป โดยมีการกาหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน
๔. กาหนดสมรรถนะที่ พึ งประสงค์ของบุค ลากรในแต่ล ะตาแหน่งงานเพื่ อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ บุ คลากรเข้ารับการฝึ กอบรมสั มมนาเพื่ อพั ฒ นาทั กษะและ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน และ การวิจัย
๖. พัฒ นาภาวะผู้ น าและความสามารถในการบริห ารจัดการในระดับสู งทั้งในด้านการ
บริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ แผนพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และแผนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
๒.๑ โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สมรรถนะและความก้ า วหน้ า ในสาย
วิชาชีพของบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
๒. การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
สาหรับบุคลากรทุกคน
๓. การสารวจสมรรถนะที่พงึ
ประสงค์ของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่ง
๔. การจัดสรรงบประมาณ และ
แสวงหาทุนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
















สานักงานวิทยาลัย
สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย

๓๕
โครงการ/กิจกรรม
๕. การนาระบบเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานทัง้
ด้านการให้บริการ การจัด การ
เรียนการสอน และ การ
บริหารจัดการ
๖. โครงการจัดทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ของบุคลากรสายวิชาการ
๗. โครงการจัดทาคู่มืออาจารย์
และพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิต
๘. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ทั ก ษะวิ ช าชี พ บุ ค ลากรสาย
วิชาการ
๙. โครงการผลิ ต และพั ฒ นา
ตาราทางวิชาการ
๑๐. โครงการจั ด ตั้ ง เครือ ข่ า ย
วิจัยอาเซียน
๑๑. โครงการพั ฒ นาบุ คลากร
ด้านการวิจัย
๑๒. โครงการผลิตผลงานด้าน
การวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้
๑๓. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิจัย
๑๔. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาองค์ความรู้
จากการวิจัยไปใช้ในการเรียน
การสอน พัฒนาตน พัฒนางาน

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ

๓๖
โครงการ/กิจกรรม
๑๕. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาองค์ความรู้
จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สังคม และกิจการคณะสงฆ์
๑๖. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยระดับอาเซียน
๑๗. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนผลการวิจัยให้ได้รับ
การอ้างอิง การนาเสนอ การ
นาไปใช้ การตีพิมพ์และได้รับ
รางวัล
๑๘. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการงานวิจัย
๑๙. โครงการจัดตั้งคลีนิคการ
วิจัย
๒๐. โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต
ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒๑. โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพ
๒๒. โครงการอบรมบุคลากร
ด้านภาษา
๒๓. โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
๒๔. โครงการกิจกรรมกากับ
ดูแลบุคลากรประจาขึน้ สู่
ตาแหน่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิชาการ











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย











สานักงานวิทยาลัย

๓๗
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ







สานักงานวิทยาลัย







สานักงานวิทยาลัย

๒๕. โครงการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมระหว่างล้านนา
ประเทศไทยกับสิบสองปันนา
๒๖. โครงการเตรียมความ
พร้อมวิทยาลัยสงฆ์สู่ประชาคม
อาเชียน

๒.๒ แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ
ปีงบประมาณ
กิจกรรม
ลาศึกษาต่อ
รวม

๒๕๖๐
๑
๑

๒๕๖๑
๑
๑

๒๕๖๒
๑
-

หมายเหตุ

๒๕๖๓
๕
-

๒๕๖๔
๑
-

๒.๓ แผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปลาศึกษาต่อ
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
กิจกรรม
ลาศึกษาต่อ
รวม

๒๕๖๐
-

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
๑
-

๒๕๖๔
๑
-

๒.๔ แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)
ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีบุคลากร สายวิชาการทั้งสิ้น ๔๒ รูป/คน สาหรับ
สายวิชาการบุคลากรร้อยละ ๘๐ ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/คน/ปี ดังนี้
กิจกรรม
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รวม

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๔
๓๔

๓๔
๓๔

๓๔
๓๔

๓๔
๓๔

๓๔
๓๔

๓๘
๒.๕ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ และบริ ห ารงานทั่ ว ไป (ฝึ ก อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน)
ปัจ จุบั น วิทยาลั ยสงฆ์พุทธชินราชมีบุคลากร สายปฏิบัติการวิช าชีพ และบริห ารงาน
ทั่วไป ทั้งสิ้น ๓๒ รูป/คน สาหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป บุคลากรร้อยละ ๘๐ ต้อง
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง/คน/ปี ดังนี้
กิจกรรม
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รวม

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๒๕๖๐
๒๖

๒๕๖๑
๒๖

๒๕๖๒
๒๖

๒๕๖๓
๒๖

๒๕๖๔
๒๖

๒๖

๒๖

๒๖

๒๖

๒๖

๓.๓ ด้านการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ และความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
การบริหารงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ธารงรักษาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และส่งเสริม
สวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อธารงรักษาบุคลากร ที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป
จึงจาเป็นต้องอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยผ่าน
กระบวนการพั ฒ นาระบบค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ องค์ ก รภายนอกได้
นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็ จของงานอย่างโปร่งใส และเป็น
ระบบเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ได้ รั บ การยกย่ อ ง ให้ เกี ย รติ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในคุ ณ ค่ า และ
ความสามารถ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า และความมั่น คงในการทางาน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยาลัยสงฆ์ได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และค่ าเป้ าหมาย และมาตรการการพั ฒ นาค่ าตอบแทน สวัส ดิ ก าร และความมั่ น คงในชี วิต ของ
บุคลากรไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ และความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เป้าประสงค์
๑. มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม
๒. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบที่
โปร่งใสและเป็นธรรม

๓๙
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนสวัสดิการและความมั่นคง
ในชีวิตตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการ
๑. ทบทวนและพั ฒ นาระบบค่ าตอบแทน สวัส ดิ การ และสิ ท ธิป ระโยชน์ เกื้ อกูล ของ
บุคลากรทุกส่วนงานให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
๒. สอบทานและพัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร เพื่อเทียบเคียงกับ
วิทยาลัยสงฆ์อื่นในระดับเดียวกัน
๓. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของวิทยาลัยสงฆ์
๔. กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรและสถานภาพของวิทยาลัยสงฆ์
๕. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่าง โปร่งใส เป็น
ธรรม
๖. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กาหนดไว้
พร้อ มทั้ งมี การน าผลการประเมิน ไปใช้ จริงเพื่ อ การให้ ผ ลตอบแทนที่ ยุติ ธ รรมและการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยวิ ท ยาลั ย สงฆ์ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข อง
บุคลากรดังนี้
โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ และความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ระเบียบค่าตอบแทนสาหรับ
บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์
๒. สอบทานและพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนสาหรับบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์
๓. ระเบียบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยสงฆ์

























สานักงานวิทยาลัย
สานักงานวิทยาลัย

สานักงานวิทยาลัย

๔๐
โครงการ/กิจกรรม
๔. สอบทานระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากร
ของวิทยาลัยสงฆ์
๕. จัดทาประกาศวิทยาลัยสงฆ์
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ของ
วิทยาลัยสงฆ์
๖.กาหนดแนวทางและเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากร
๗. จัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อ
สร้างความรัก สามัคคีของ
บุคลากร
๘. โครงการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการบุคลากร
๙. โครงการสหการวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช
๑๐. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
๑๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องออกกาลังกาย
๑๒. โครงการจัดสร้างสนามกีฬา
ภายในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๑๓. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช
๑๔. โครงการติดกล้องวงจรปิด
๑๕. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔






















ผู้รับผิดชอบ
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สานักงานวิทยาลัย
สานักงานวิทยาลัย

๔๑
๓.๔ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒ นาบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของจิตสานึกแห่งจรรยาบรรณ ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์
กาหนดไว้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อวิทยาลัยสงฆ์
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีจิตสาธารณะและมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน
๓. เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง และวิทยาลัยสงฆ์อันยังผลให้
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยสงฆ์ว่าด้วยจรรยาบรรณ
๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยู่ในระดับดี
๓. บุคลากรได้รับการยกย่อง/รางวัล ทั้งจากภายในและภายนอก วิทยาลัยสงฆ์
๔. การรายงานผู้กระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ร้ายแรงไม่เกินร้อยละ 1
มาตรการ
๑. มีกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณของวิทยาลัยสงฆ์
๒. ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และก ากั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในด้ า น
ความสาเร็จและมาตรการดาเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
๓. มี ก ารประเมิ น การด าเนิ น งานตามจรรยาบรรณว่ า สามารถน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
๔. มี ก ารน าผลการก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลไปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณและวางแผนป้ องกัน การกระทาผิ ดจรรยาบรรณรวมทั้ งการทบทวนจรรยาบรรณให้
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยมีแผนปฏิบั ติการ (Action Plan) เพื่ อส่ งเสริม บุคลากรให้ ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดังนี้

๔๒
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรของทุกหน่วยงาน
๒. ทบทวนจรรยาบรรณของ
บุคลากรให้เหมาะสม
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น
จิตสานึกการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
๔. คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติดา้ น
ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม
๕. โครงการสามีจิกรรม
๖. โครงการจัดงานวัน
บูรพาจารย์
๗. โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น
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ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์สู่การปฏิบัติ
๔.๑ การนาแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์สู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดถือเป็นขั้นตอนสาคัญ
ซึ่ งต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ จากทุ ก ส่ ว นงานและบุ ค ลากรทุ ก คนในวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้
แผนพัฒ นาบุ คลากรมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึง ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนว
ทางการดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันควรดาเนินการดังนี้
๔.๑.๑ การบริหาร
๑.๑.๑ ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
สงฆ์ พิจารณากาหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๑.๑.๒ ระดับขับเคลื่อนแผน มีส่วนงานทาหน้าที่ในการนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอข้อแนะนา รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรของ
วิทยาลัยสงฆ์
๑.๑.๓ ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ทุกคน จะต้อง
รับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนาไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
๔.๑.๒ การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย สงฆ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในระดับต่างๆ ดังนี้
๑.๒.๑ ระดั บ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ เพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒ นาวิทยาลั ยสงฆ์ และนาไปกาหนดเป็นกรอบของแผนพัฒ นา
วิทยาลัยสงฆ์ และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๑.๒.๒ ระดับส่วนงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับส่วนงาน
โดยผลั กดัน ให้ น โยบายการส่ งเสริมและพัฒ นาบุคลากรเป็นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒ นาของส่ วนงาน
รวมทั้งเป้ าหมาย มาตรการ และแนวทางไปดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยสงฆ์ดาเนินการในภาพรวม
๑.๒.๓ ระดับบุคคล ให้ส่วนงานนาตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับ ตัว
บุคคลไปกาหนดในกรอบ การประเมินผล TOR ระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและนาไปสู่การ
เป็น ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป
๔.๒ แนวทางการติดตามประเมินผล
๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ ทาหน้าที่กากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

๔๔
๔.๒.๒ มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร
๔.๒.๓ ให้วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานนาแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ไปบูรณาการ
ร่วมกับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยสงฆ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน
๔.๒.๔ น าตัวชี้วัดในแผนพัฒ นาบุคลากรไปกาหนดเป็นส่ วนหนึ่งในการประเมิน TOR
สาหรับรายบุคคล
๔.๒.๕ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานใน
ระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๔.๒.๖ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ตามระยะเวลาที่กาหนด
๔.๒.๗ ทบทวนแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรวิท ยาลั ย สงฆ์ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ าวหน้ าในการ
ดาเนินงานและปรับปรุงแผนฯ

