
บทสรปุผู้บริหาร 
ผลการด าเนนิงานตามแผนแม่บทการพัฒนาบคุลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และมีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
  ๑.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ๒.ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และจัดสนทนา
กลุ่มผู้บริหารวิชาการ ประเมินสถานภาพการบริหารงานบุคคลด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรและหรือระบบการบริหารงาน
บุคคล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล และใช้เครื่องมือ  
TOWS Matrix  เพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบทและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  
  ๓. วิเคราะห์ และจัดท าวิสัยทัศน์ทรัพยากรบุคคล คือ “บุคลากรมีสมรรถนะระดับนานาชาติและ
ท างานด้วยวิถีพุทธ” ก าหนดค่านิยมองค์กรให้เป็น “องค์กรวิถีพุทธ อุทิศชีวีเพื่อพุทธศาสน์” และวัฒนธรรม
องค์กร ดังน้ี   
   “M =  Mastery of Buddhism    ต้นแบบพุทธวิถี 
      C = Compassionate & Collaboration  สร้างสิ่งดีเพื่อมหาวิทยาลัย        
      U = Unity      รวมใจกันเป็นหนึ่ง” 
 

 การปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรได้วิเคราะห์ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ ๑. เพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร  ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ๓. ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างย่ังยืน ๔. เสริมสร้างสุข
ภาวะองค์กรและความผูกพัน  และก าหนด
เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์
ไว้ จ านวน ๘ เป้าประสงค์ ๑๐ ตัวช้ีวัด ๑๑ กล
ยุทธ ์โดยมีผลการด าเนินงานดังนี ้ 



 
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามตัวช้ีวัด จ านวน ๘ 
ตัวช้ีวัด บรรลุผล จ านวน  ๕  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุผล จ านวน ๓ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน (KPIs) 
 จ านวนรวม บรรลุ ไม่บรรล ุ อื่นๆ 

๑.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร ๔ ๓  เริ่มปี ๖๒ = ๑  
๒.พัฒนาการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑ -  เริ่มปี ๖๒ = ๑ 
๓.ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒ ๒ -  
๔.เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความผูกพัน ๓ - ๓  

รวม ๑๐ ๕ ๓  

 
ตารางที่ ๑ สรุปการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย๑ 

น้ าหนัก
ความ 
ส าคัญ 

๑.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร     
 HRSP ๐๑ ๑. ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันาขีดความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ปีฐาน ร้อยละ ๑๐ -  
 HRSP ๐๒ ๒.ระดับความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบคุคล ปีฐาน ร้อยละ ๑๐   
 HRSP ๐๓ ๓.รอ้ยละของบคุลากรที่มคีุณวุฒิตรงสาย (QA KPI) ปี ๖๒    
 HRSP ๐๔ ๔.รอ้ยละของความส าเร็จในการพฒันาผู้บริหารระดบัสูงตามเกณฑ์ Leadership Model ร้อยละ ๘๐  ร้อยละ ๘๐ -  
๒ พฒันาการจัดการเรียนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ     
 HRSP ๐๕ ๕. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและเจา้หนา้ที่ทีม่ีขีดศกัยภาพสงู ปี ๖๒ - -  
๓ สง่เสรมิการเรยีนรู้และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื     
 HRSP ๐๖ ๖. ระดับความส าเร็จในการใช้ระบบฐานขอ้มลูเพือ่การวางแผนและตัดสินใจ ปีฐาน    
 HRSP ๐๗ ๗.ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ๔ ๓ ๗๕  
๔ เสริมสรา้งสุขภาวะองค์กรและความผูกพัน     
 HRSP ๐๘ ๘.รอ้ยละของบคุลากรทีผ่่านการประเมินเชิงพฤติกรรม ๕๐ ๐- -๕๐  
 HRSP ๐๙ ๙.บุคลากรมีขวญัก าลังใจ ๕๐ ๐ -๕๐  
 HRSP ๑๐ ๑๐.มีการสื่อสารแนวทางการบริหารทรพัยากรและขอ้มูลภายในมหาวทิยาลยัอยา่งทัว่ถึง ๗๐ ๒๘ -๔๒  

 
ตารางที่ ๒ สรุปโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ล ำดับ ตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แผน 61 ผล 61 

1 HRSP 01 โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรตำมสำย
งำน 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย  

ปีฐำน ปฏิบัติกำร ๓๒ 
วิชำ NA 

๒ HRSP 02 แผนงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในระบบ สรรหำ 
คัดเลือกและรักษำบุคลำกร 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีฐำน มี แนวปฏิ บั ติ
ในระบบกำร
ส ร ร ห ำ
คัดเลือก 

๓ HRSP 02 กิจกรรมสื่อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้นโยบำยกำร
บริหำรงำนบุคคล และคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำน
บุคคล 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี ๖ ครั้ง ๖ ครั้ง 

4 HRSP 02 แผนงำนจัดท ำระบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนบุคคล 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีฐำน ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

                                                            
๑ กรณีผลผลิตเกินเป้าหมาย ถอืว่าบรรลุเป้าหมาย ได้รอ้ยละ ๑๐๐  มิใช่ร้อยละค่าจริงของผลผลิตเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 



ล ำดับ ตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แผน 61 ผล 61 

5 HRSP 03 แผนงำนรับบุคลำกรใหม่ ตรงหรือสัมพันธ์สำขำวิชำ 
หรือมำตรฐำนต ำแหน่ง 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี - - 

6 HRSP 04 โครงกำรผู้น ำต้นแบบ Leadership Role Model -ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย 

ร้อยละ ๘๐ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

7 HRSP 04 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัย
ต่อสังคม 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย 

ร้อยละ ๘๐ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

8 HRSP 0๕ 
 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงสู่ควำมเป็น
มืออำชีพ (Talent) 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย 

- - 

๙ HRSP 0๖ โค รงกำรจั ดท ำระบบฐำนข้ อมู ลป ระ เมิ น ขี ด
ควำมสำมำรถบุคลำกรบนระบบเครือข่ำย (กิจกรรม
จัดท ำและพัฒนำระบบ อบรมผู้ใช้ และประเมินผล 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนั กหอสมุ ดและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปีฐำน ระยะที่ 1 

1๐ HRSP 0๖ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีฐำน ระยะที่ 1 

1๑ HRSP 0๗ โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 

คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

ปีที่ ๒ 
๓๔ ส่วนงำน 

 
๒๕ ส่วนงำน 

1๒ HRSP ๐๘ โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรตำม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย 

ร้อยละ ๕๐ ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

๑๓ HRSP ๐๙ โครงกำรส ำรวจควำมผูกพันบุคลำกรต่อองค์กรและ
พัฒนำปรับปรุง 

-ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-วิทยำเขต, -วิทยำลัย 

ร้อยละ ๕๐ ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

๑๔ HRSP ๑๐ โครงกำรสื่อสำรเชิงรุก -สนง.อธิกำรบดี ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ 28 

 


