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คํานํา 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ. ศ.  2560-2564 )ข้ึนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ /
หน่วยงาน โดยพิจารณาความอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้
กรอบตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ( พ. ศ.  2560-2564) และ
เนื่องจากได้มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการปรับจาก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก. พ. อ.)  ได้จัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งข้าราชการเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ ตามประกาศ ก . พ. อ.
เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ . ศ.  2552 และตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่ ก.พ.อ.บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยและต่อการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  และให้การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให้บัณฑิต
วิทยาลัยเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้
ดําเนินงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการ    
การบริหาร จัดการ การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังส่วนเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ชื่อส่วนงาน   บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ที่ตั้ง  เลขที่ ๓ วัดมหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง  พระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

 ประวัติและความเป็นมา 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งข้ึนมาโดยอาศัยแนวปฏิบัติ
ตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ (๒) ว่าด้วยการ
พิจารณา จัดต้ัง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และหรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า "ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัด
การศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ก็ได้"  ด้วยเหตุน้ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีประกาศที่ ๖๕/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึน เพื่อดําเนินการยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 

 ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ  กรรมการ 
  ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต   กรรมการ 
  ๔. พระมหาจรรยา ชินวํโส  กรรมการ 
  ๕. พระมหาประยูรธมฺมจิตฺโต    กรรมการ 
  ๖. นายจาํนงค์ทองประเสริฐ  กรรมการ 
  ๗. รศ.ดร. จําลอง สารพัดนึก    กรรมการ 
  ๘. รศ. เสฐียรพงษว์รรณปก    กรรมการ 
  ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา             กรรมการ 



 

 

  ๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว        กรรมการ 
  ๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว         กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือนจึงยกร่างโครงการบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตรปริญญาโทได้สําเร็จ คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ ภาควิชา คือ 
ภาควิชาบาลีภาควิชาพระพุทธศาสนาภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา  สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโทในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๓๐ เม่ือ
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยท่ี๔/
๒๕๓๑   

 

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๔/๒๕๓๑ 

เรื่อง ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดดําเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  มาจนถึง
บัดนี้เป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว มีผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ๓๕ รุ่น มีนิสิตเพิ่มมากกว่า ๑,๐๐๐ รูป ผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้วต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกในต่างประเทศ  ก่อให้เกิดความ
ยากลําบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลัย ยังมิได้เปิดดําเนินการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก เน่ืองด้วยความไม่พร้อมบางประการ บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรท่ีจะต้องเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเพื่อพัฒนาการศึกษาและอํานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงข้ึน
ไป  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ (๒)  แห่งคําสั่งมหาเถรสมาคม   เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๒  โดยความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๑  เม่ือวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๓๑  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต่วันประกาศน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 

(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
สภานายกมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา  โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 

 ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตําราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

 วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  

 ๑)ด้านผลิตบัณฑิต:ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่คิด เป็นผู้นํา
จิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
และพัฒนาสังคม 

 ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา:จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนามนุษย์  สังคม  และส่ิงแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 

 ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม: มุ่งม่ันในการให้บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 

 ๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  : มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อัน
เป็นภารกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการบูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ.ศ.  2563  – 2563 )  ได้กําหนดกลยุทธ์

ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ประเด็น คือ 
1.  พัฒนาระบบการสรรหาบคุลากร 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
3.  พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบคุคล 

จากนโยบายข้างต้น มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวทิยาลัยกล

ยุทธ์   วัตถุประสงค์   ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
1.  พัฒนาระบบการสรรหาบคุลากร 

1 .1  พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให้ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้
1. 1. 1  ระดับความสาํเร็จของการสรรหาบุคลากร 

2 .ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
2. 1  เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2.1.1  ระดับความสาํเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินงานเพื่อรองรับการ พัฒนา 
มหาวิทยาลัย  
2.1.2 ร้อยละของการพัฒนาบคุลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
2.1.3 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารต่อผู้บริหาร 
ทั้งหมด  
2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีเข้ารว่มประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน 
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ  
2.1.5 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ 
อาจารย์ประจาํ  
2.1.6 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาชีพท้ังในและต่างประเทศ  
2.1.7 จํานวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาต่อ 
2.1.8 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาํ 

3. พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล  
3.1 เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่และใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ียื่นของตําแหน่งทางวิชาการเม่ือครบระยะเวลาท่ี 
กําหนด  
3.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  

3.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและมีการจัดสรรสิ่งจูงใจ 
และขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.2.1ระดับความสาํเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ  
 
 



 

 

บทที่ 2 

การประเมินสถานภาพในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  ได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความสําเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  5  มิติ และได้พัฒนาวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก.พ.ได้กําหนดแนวนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยนํา HR Scorecard มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และในปี  2563  กําหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR Scorecard รวมท้ังกําหนดให้การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้ วัดของสํานักงาน 
ก.พ.ร.  ท่ีทุกส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเป็นระบบข้ันของความสําเร็จ  (ตัวชี้วัด ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล)  

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ. ศ.  2563 -  2563)  โดยแผนดังกล่าวได้กําหนดกําหนดกรอบในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยยึดตามแนวทางของสํานักงาน ก. พ. ซ่ึงเน้นการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน  (HR Scorecard) การประเมินสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและประเด็น
ปัญหาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทําให้เกิดความเชื่อมโยงและสามารถ
นําสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในปี  2554  ได้มีการ
ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการปรับจากระบบซีเป็นระบบ
แท่ง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ ตามประกาศ ก .พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการ
จําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิมท่ี ก.พ.อ.  กําหนดเป็นมาตรฐานกลาง 11 ระดับ และตําแหน่งประเภททั่วไป ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่   เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหน่งตามที่ ก.พ. อ. กําหนดไว้เดิม เข้าสู่ตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ และ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการจัดข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการกําหนดให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยเร่ิมปรับข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ  2554  และนอกจากน้ัน  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับ
สิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง  5



 

 

ด้าน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งบูรณาการจากตัวชี้วัดการประเมินผลจาก ก.พ.ร. สมศ. และสกอ. ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบการ
ประเมินผล 5  ยุทธศาสตร์ คือ  1)  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  3)  การให้บริการ
วิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน  4)  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกปูองและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและนบ
ธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน  5)  การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และจากลักษณะของ
งานท่ีหน่วยงานรับผิดชอบด้านสารสนเทศ  ท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ ปรับปรุง 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการบริหารงานในปัจจุบัน 
การพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดย ใช้กระบวนการ
ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการศึกษาภาพรวมของสถานภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  เพื่อให้ทราบว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีจุดอ่อน 
จุดแข็ง และข้อมูลความเป็นจริงพื้นฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากน้อยเพียงใด   
โดยมีวิธีการประเมินสถานภาพได้หลายวิธีการ เช่น การวิเคราะห์  SWOT  การศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ความสําเร็จท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนดทั้ง  5 มิติ  หรือการศึกษาจากการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบปีท่ีผ่านมา   (กรณีมีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแล้ว) เป็นต้น            

2.  การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ   ซ่ึงอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเอง   มาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจน
นโยบายของผู้บริหาร เพื่อนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ เป้าหมาย และกิจกรรมโครงการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ เก้ือหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดยวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ดังน้ี 

2.1 แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการและเตรียมจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 

2.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจแนวคิดวิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธ์   
และจัดทําปฏิทินการทํางาน 

2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ให้ 

ผู้บริหารและข้าราชการได้รับทราบในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ดําเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   โดยการวิเคราะห์ 

จุดอ่อน จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นําผลการประเมินและวิเคราะห์ตามข้อ 1 มาประกอบการ
ดําเนินการด้วย )  และการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 

 

2.5กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ทิศทาง  
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน /โครงการของส่วนราชการ   และนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2. 6  กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   ตัวชี้วัดผลการ 

ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

2.7  จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อ 

บริหารให้ความเห็นชอบ 

2.8  จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. การนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ   เป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อ

ดําเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ   ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   และจัดสรรทรัพยากรท่ี
จําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรม   เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด   และเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   สิ่งสําคัญที่จะทําให้มีการนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลไปปฏิบัติอย่างเกิดผลคือ  การสื่อสารทําความเข้าใจต่อเป้าหมาย วิธีดําเนินการและผลลัพธ์ที่ข้าราชการ
และส่วนราชการจะได้รับ   รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อประชาชนผู้รับบริการด้วย 

4.  การติดตามและรายงานผลดําเนินการ   เป็นข้ันตอนที่จะทําให้ส่วนราชการม่ันใจว่าการดําเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความ
คืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรือหากมีปัญหาอุปสรรค ใดก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานได้
อย่างทันการณ์   การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานสามารถกระทําได้เป็นระยะๆเช่น ทุกเดือน  ทุก 
3  เดือน เม่ือครบ  1 ปี   จะเป็นการประเมินผลและรายงานผลสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีถัดไป ซ่ึงจะช่วยให้มีการปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไป 
นอกจากน้ี   ส่วนราชการจะต้องจัดส่งรายงานผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ ก . พ. ทราบด้วย  
เพื่อการประเมินและจัดมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
ต่อไป 

แนวทางการดําเนินงานการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานไว้ดังนี้ 

1)  การศึกษาค้นคว้าและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2)  ประเมินสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3)  แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4)  คณะทํางานวิเคราะห์และกําหนดสมรรถนะตามตําแหน่งของบุคลากร   วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  



 

 

5)  คณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจข้อมูลความต้องการการพัฒนาของบุคลากร พร้อมจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการประเมินผลต่างๆ และสะท้อนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 5 

6)  แปลงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
7 )เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจําปี ให้แก่บุคากรได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1 แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนฯ ตุลาคม 2563 

2 รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการจัดทําแผน ธันวาคม 2563 

3 ประมวลผลข้อมูลและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน มกราคม 2563 

4 ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ กุมภาพันธ์ 2563 

5 ปรับปรุง /แก้ไขแผนฯ ใหส้อดคลอ้งตามมติคณะทํางานฯ กุมภาพันธ์ 2563 

6 น าเสนอแผนฯ ตอ่ท่ีประชุมคณะทํางานเพ่ืออนุมัติแผนฯ มีนาคม 2563 

7 จัดทําเอกสารและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ มีนาคม 2563 

8 การแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติรายปี สิงหาคม 2563 

9 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2563 
 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบในอนาคต รวมท้ังสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของบุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 

 

จุดแข็ง (Strength) 
1.  โครงสร้างหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในทุกภารกิจ 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 
2.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนําไปสู่การ

พัฒนากําลังคนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมสําหรับภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 
 
 
 
 



 

 

จุดอ่อน  (Weak) 
1.  บุคลากรขาดการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และไม่มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
2.  บุคลากรบางกลุ่มงาน  /บางงานมีภารกิจประจํามาก และได้รับมอบหมายงานพิเศษหรืองานตาม

นโยบาย ทําให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจํา  
3 .  บุคลากรประเภทพนักงานปฏิบัติการ ยังขาดการวางระบบการพัฒนาสายงานและความก้าวหน้า

ในสายอาชีพของตนเอง 
4.  บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
5.  หน่วยงานมีการจัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรยังไม่ท่ัวถึงและขาดความ

ต่อเนื่อง 
6.  ค่านิยมในการทํางานของบุคลากรบางส่วน ยังเคยชินกับการรอรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา มีการ

ปฏิบัติงานตามรูปแบบเดิมท่ี เคยปฏิบัติมา และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานตนเอง 
7.  นโยบายการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานขาดความชัดเจน 
8.  บุคลากรลางานบ่อยคร้ัง มีการลาออก หรือโอนย้ายอยู่เสมอ 
 

โอกาส  (Opportunity) 
1.  มียุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ.ศ. 2563– 2563 )  

เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น  ตัวชี้วัดของสํานักงาน  ก.พ.ร.  ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ( สมศ.)  ตัวช้ีวัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสามารถนํามาใช้สําหรับการบริหารงานบุคคลได้ 

 
อุปสรรค (Threat) 

1.   ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น งบประมาณ กําลังคน ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 

2.  การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพของหน่วยงานได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  ทําให้ไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรต่อคนสูงมาก 

3. กลไกในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กําหนดไว้ และ
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารตามผลการประเมิน 



 

 

บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี  2563 -2563 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และกิจกรรมตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ี 2560-2564 

กลยุทธ์ 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดัความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย 

กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ส ร ร ห า
บุคลากร 

1.พัฒนาระบบการสรร
หาบุคลากรให้ยุติธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําการสรร
หาบุคลากร 

1.มีการัดทําแผนอัตรากําลัง
บุคลากร เพ่ือรองรับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ก า ร
เกษียณอายุราชการ 

1 . มี ก า ร จั ด ทํ า
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
ท รัพ ยา ก ร บุ ค ค ล 
บัณฑิตวิทยาลัย 

2563 

2.มีการจัดทําแผน
อัตรากําลังบัณฑิต
วิทยาลัย 

2563 

กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 

2.เพ่ือพัฒนาขีดมรรถนะ 
ของบุคลากรทุกระดับให้
มีขีดความสามารถใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 

2.1ระดับความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร 
2.2ร้อยละของบุคลากร 
ประจําท่ีเข้าร่วมประชุม 
วิ ช าการและ /  ห รือ
นําเสนอ 

1.โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพการจัดทํา 
ผลงานวิชาการของบุคลากร 
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ใ ห้ ก้ า ว ทั น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 . มี การวิ เคราะห์
สมรรถนะหลักของ 
บุ ค ล า ก ร แ ต่ ล ะ
ตํ าแหน่ ง  และนํ า
ข้ อ มู ล ม า จั ด ทํ า
ระบบ ฐ าน ข้ อ มู ล 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา 
บุคลากร 

2563 

2 .  มี ร ะ บ บ ก า ร
ติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 

 

2563 

กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนา
ระบบการรักษาและใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรบุคคล 

3. เพ่ือรักษาทรัพยากร
บุคคลให้คงอยู่และใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4.เพ่ือประเมินระสิทธิ
ภาพและประสิท ธิผล
การปฏิบัติราชการ และ
มีการจัดสรรสิ่งจูงใจและ
ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

3.1ระดับความสําเร็จ
ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติของบุคลากรทุก
ระดับ 
3.2ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ียื่นขอ
กําหนดตําแหน่งชํานาญ
การ 

1.มีการกําหนดหลักเกณฑ์ 
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
ขอ งการปฏิ บั ติ ง านและ
สามารถเชื่อมโยงกับการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ 
 
2.การติดตามประเมินผล
กา รปฏิ บั ติ ร า ช กา รข อ ง
บุคลากร 

1.มีการจัดทําระบบ
การประเมินความ
พึงพอใจในระบบ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
บรรยากาศและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน 

2563 

2.มีการกําหนด ลัก
เกณฑ์และแนวทาง
ในการธํารงรักษา
บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ความสามารถไว้ 
ในหน่วยงาน 

2563 



 

 

3 .  มี ก า ร พั ฒ น า
ระบบการติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

2563 

 

ความคาดหวังการบริหารทรพัยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2563 -2563 

 1.บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนา ตนเองให้มีสมรรถนะตามสายอาชีพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 2.  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้ันตอน  /วิธีการ  /กระบวนการทํางาน เพื่อลด
ข้ันตอนการทํางานหรือเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3.  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  และ
เป็นแผนฯ ท่ีมีความชัดเจน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

 4.มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารหน่วยงาน ที่มีความชัดเจน สอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 5.บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต้องมีความรู้ ความสามารถและสามารถให้บริการ และให้คําแนะนําแก่ผู้
บริการเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบได้  
 6.บุคลากรมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ัน และมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 7.บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องาน /หน่วยงาน และผู้รับบริการ 
 

แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้บริหาร)  ประจําปี 2560-2564 

แผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินงาน หมายเหตุ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. ผู้บริหารทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้
พัฒนาทักษะความรู้ ทักษะเก่ียวกับสายงานท่ี 

รับผิดชอบ เช่น การประชุมวิชาการ อบรม สมัมนา  
ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหาร ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  

 2. ผู้บริหารทุกคนได้รับการพัฒนาตามนโยบาย /
แผน /โครงการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละปี 

 มีนาคม – พฤษภาคม 2563  

 3. ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารประจําปี 

 ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  

 4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารตามโครงการท่ี 

มหาวิทยาลยักําหนด 

 ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจําปี 2560-2563 

แผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินงาน หมายเหตุ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นร้อยละ 10 

ฝ่ายบริหาร ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  

 2. สนับสนุนงบประมาณใหบุ้คลากรทุกงานพัฒนา 

ทักษะทางวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการ อบรม  
สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

 ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  

 3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ 

และงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับงานท่ีรับผิดชอบ /ศึกษาดู
งาน ปีละอย่างน้อย 1 โครงการ 

 กรกฎาคม – กันยายน 2563  

 4. พัฒนาทักษะบุคลากรตามสายงาน  ตุลาคม   2563  - กันยายน 2563  
 

อัตรากําลังบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจาํปงีบประมาณ 2563 

ประเภทตําแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม หมายเหตุ 

1.ผู้บริหาร (มีวาระการทํางาน) 4 ปี - 1 3 4  
2.พนักงานท่ีบรรจุแล้ว (สายวชิาการ) - 1 14 15  
3.พนักงานท่ียังไม่บรรจุ (สายวิชาการ) - - 1 1 อัตราจ้าง 
4.พนักงานท่ีบรรจุแล้ว (สายปฏิบตัิการ) 1 3 - 4  
5.พนักงานท่ียังไม่บรรจุ (สายปฏิบติัการ) 2 12 1 15 อัตราจ้าง 

 

สรุปสถิติการเข้า – ออก บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปี 2553– 2563 

ปี พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว หมายเหตุ 
2559 - เข้ามา   7 รูป/คน รับมาใหม ่
2560 - ลาออก  3  รูป/คน  
2561 - รับมาใหม่ 3  รูป/คน แทนตําแหน่งเดิม 
2562 - ลาออก 1คน เข้ามา 1 คน ศึกษาต่อ 
2563 - รับมาใหม ่4 รูป/คน  
2564 - - - 

 

********** 

 

 

 



 

 

เป้าหมายการพัฒนาในป ี พ.ศ.2563  (บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบตัิการ) 

ลําดับที ่ เรื่อง จํานวน/ราย/ชิ้น/เรื่อง หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564  

1. การลาศึกษาต่อ        

 บุคลากรสายวชิาการ -ป.เอก  2 2 1 1 1  

 บุคลากรสายสนับสนุน -ตรี /โท/เอก 1 1 2 2 1  

2. การขอตําแหน่งทางวิชาการระดับ        

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 1 2 2 1  

 รองศาสตราจารย ์ 1 1 1 1 1  

 ศาสตราจารย ์     1  

3. การขอตําแหน่ง (คณาจารย์ / เจา้หน้าท่ี)       

 คณาจารย ์ 1 1 1 1 2  

 เจ้าหน้าท่ี 2 2 2 5 5  

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อค้นหาจุดแข็ง (Strengths) 

และจุดอ่อน (Weaknesses) รวมท้ังโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
2. มีการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์จากหลายสถาบันและองค์กรมา

เป็นอาจารยพ์ิเศษและวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต 
3. บุคลากรสายวิชาการที่รับเข้าปฏิบัติงานสําเร็จการศึกษาโดยตรงและมีประสบการณ ์
4. บุคลากรของบัณฑิตมีความหลากหลายการรับบุคลากรมาจากหลากหลายสถาบันโดยเน้น

ประสบการณ์การศึกษาท่ีตรงกับสายงาน 
5. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
6. บุคลากรมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการทางานให้สําเร็จ 
7. บุคลากรมีการทางานเป็นทีมช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
8. บุคลากรพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
9. วิทยาลัยมีนโยบายดา้นการพัฒนาบุคลากรให้ความสําคัญให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
10. มีตัวชี้วัดในการบริหารงานพัฒนาบุคคลตามแบบแผนงานประกันคุณภาพ 
11. มีสภาพแวดล้อมในการทางานท่ีดี (สถานท่ี, อุปกรณ์อ่ืนๆเหมาะสม)  



 

 

12. การบริหารงานการจัดการมีความกระชับและองค์กร(วิทยาลัย) มีขนาดกะทัดรัด 
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. สัดส่วนของบุคลากรสายวชิาการอาจารย์มีน้อยเม่ือเทียบกับสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
2. สัดส่วนของบุคลากรสายวชิาการอาจารย์มีน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนนิสิต 
3. สัดส่วนของบุคลากรท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการมีน้อยเม่ือเทียบกับบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

(เฉพาะอาจารย์ประจาํ)  
4. เนื่องจากวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรทําให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการใน

ทุกๆด้านอย่างจํากัดและไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

5. บุคลากรสายปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏบัิติงาน 

6.บุคลากรสายปฏิบัติการยังไม่ได้รับการสนับสนุนในตําแหน่งหน้าทีท่ี่ม่ันคง 
 

ผลสรุปจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนาบุคลากรและสถานภาพการบริหารงาน
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในปี 2563 น้ันได้วิเคราะห์ตามสภาพความแวดล้อมจริงจากมุมมองของบุคลากร
อาจารย์และผู้บริหารซ่ึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจํากัดอุปสรรค (HR SWOT Analysis) ตาม
รายละเอียดข้างต้นนั้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพสภาพแวดล้อมของการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคลณปัจจุบันเพื่อการร่วมมือกันของบุคลากรอาจารย์และผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคลของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งๆข้ึนโดยมีสมรรถะหลักสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะ
ทางการบริหารที่งานบริหารบุคคลกําหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆในด้านการเมืองเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีต่างๆให้วิทยาลัยสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องควบคู่
กับบุคลากรของวิทยาลัยโดยวิทยาลัยและบุคลากรสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อการปรับเปลี่ยน
ไปในทิศทางที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆข้ึนต่อไป 


