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ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณค่าที่สุดใน
องค์การ เพราะนอกจากจะใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
จากทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ล้ ว ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยั ง สามารถบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางการบริ ห ารอื่น ๆ ได้อีกด้ว ย องค์การต่างๆจึงพยายามที่จะ
ค้น หาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่มี คุ ณ ภาพเข้ า มาท างานรวมถึ งพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในระดับที่องค์การต้องการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์การศึกษาและภาค
พระพุทธศาสนา มีบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญขององค์การเป็น
จานวนมาก และมีวิทยาเขตกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และ
นับวันจะมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและจริยธรรมแก่ประชาชนอย่าง
สาคัญมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่การงานสนองตอบ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอย่างเป็นระบบ
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แนวคิดและทฤษฎี

แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ทฤษฎีการบริหาร นั กทฤษฎีทางด ้าน
การบริหารได ้ให ้ความเห็นว่า องค์การ
ประสบความสาเร็จในศตวรรษที2่ 1 ได ้
จาเป็ นต ้องเปลีย
่ นแปลง (Peter,
ั เจนว่า
1987: 29) นั่นคือเป็ นทีช
่ ด
จะต ้องอาศัยคุณภาพ การสร ้างสรรค์
และความยืดหยุน
่ องค์การทีจ
่ ะประสบ
ความสาเร็จจะต ้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ร่วมกัน (Shared Common Traits)
ดังนี้ (Harvey และ Bowin, 1996:
13-14)
๑) มุง
่ ทีก
่ ารกระทา (Action
-oriented) สามารถสนองอย่าง
รวดเร็วต่อการสร ้างสรรค์และการ
เปลีย
่ นแปลง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะเน ้นทีก
่ ารแก ้ปั ญหาของ
องค์การ เพือ
่ เกือ
้ กูลให ้เกิดความพึง
พอใจแก่พนักงาน และปฏิบต
ั ก
ิ ารที่
ได ้ผลสูง (employee satisfaction
and high performance)
๒) มุง
่ ทีบ
่ ุคคลแต่ละคน
(Individual--oriented) ความ
ผูกพันทัง้ หมดทีป
่ ฏิบัตต
ิ อ
่ พนักงานแต่
ละคนในฐานะบุคคล และบริการต่างๆ
ทีใ่ ห ้ ตลอดจนโปรแกรมต่าง ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
ก็เพือ
่ สร ้างความพึงพอใจในงาน และ
ขวัญกาลังใจแก่พนั กงาน

่ นของ
๓) มุง
่ ทีก
่ ารเข้ามีสว
พน ักงาน (Employeeinvolvement Oriented) เป็ นการ
เพิม
่ คุณค่าให ้แก่ทรัพยากรมนุษย์
หน ้าทีส
่ าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ก็เพือ
่ การสกัดเอาปั ญญาที่
แหลมคมในการปฏิบต
ั งิ านออกมาจาก
พนักงาน พนั กงานต ้องการมีสว่ นได ้
เสียในงานอยูแ
่ ล ้ว
๔) มุง
่ ทีโ่ ลกาภิว ัฒน์
(Globally-oriented) การสร ้าง
องค์การให ้สามารถบริหารอย่างเป็ น
วิชาชีพอยู่ได ้ในโลกไร ้พรมแดน โดย
ปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั พนั กงานอย่างเท่าเทียมกัน
และอย่างยุตธิ รรม ด ้วยการยอมรับนับ
ถือและตระหนักถึงความแตกต่างด ้าน
วัฒนธรรม
๕) มุง
่ ทีค
่ ุณภาพ (Quality
-oriented) คุณภาพช่วยผลักดัน
่ ารบรรลุความพึงพอใจของลูกค ้า
ไปสูก
โดยอาศัยโปรแกรมเบ็ดเสร็จ ซึง่ เป็ น
หลักประกันว่า ทุกงานได ้กระทาอย่าง
ถูกต ้องสมบูรณ์
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๒

ทฤษฎีการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจูงใจเป็นสิ่งสาคัญในการทาให้องค์การประสบความสาเร็จโดยการ
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานที่เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
องค์การด้วยเช่นกัน การจูงใจเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการจัดการสมัยดั้งเดิม
จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของคนใน
องค์การและรูปแบบการจูงใจแบบต่าง ๆ การจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันจาก
ภายในจิตใจของพนักงานให้แสดงพฤติกรรมที่ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ หรือหมายถึงการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา การเป็น
ผู้บริหารที่ดีคือการทาความเข้าใจในพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อการทางานของพนักงานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตคือผล
ที่เกิดจากสมาชิกมีแรงจูงใจที่ดีในการทางาน องค์การควรมีการจูงใจพนักงานได้
หลายอย่างเช่น การกาหนดเป้าหมาย การเสริมแรง และการออกแบบงานเพื่อ
การจูงใจ
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ทฤษฎีระบบ (SYSTEM TEORY)
้
ทฤษฎีระบบ (System Theory) ใชสมมติ
ฐานจากขบวนการนาเข ้า
ปั จจัยการผลิต (Inputs) เพือ
่ ให ้เกิดผลผลิต (Outputs) มนุษย์เป็ นส่วน
หนึง่ ของขบวนการดังกล่าว ส่วนองค์การเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ต ้อง
สร ้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยและระบบใหญ่ให ้สอดคล ้องกัน
ประกอบด ้วย 3 ระบบย่อยคือ
๑) ระบบการผลิต (Transformation System) ทาหน ้าทีเ่ ปลีย
่ น
สภาพพลังงาน วัตถุดบ
ิ แรงงาน (คน) ซึง่ เป็ นปั จจัยนาเข ้า ให ้เป็ น
ผลผลิตพร ้อมทีจ
่ ะส่งออกภายนอกระบบองค์การ
๒) ระบบการาบริหารหรือการจัดการ (Administrative System)
ทาหน ้าทีจ
่ ด
ั การระบบต่างๆ ให ้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อานวยการ
สัง่ การและประสานงานระหว่างระบบต่างๆ ให ้ทางานสอดคล ้องกันเป็ น
สมองและหัวใจขององค์การ
๓) ระบบสังคม (Social System) เป็ นทีร่ วมของคนเป็ นกลุม
่ เป็ น
่
คณะ ซึง่ สมาชิกของสังคมแต่ละคนจะนาพฤติกรรม ความคิด ความเชือ
และประสบการณ์ทแ
ี่ ตกต่างกันเข ้ามาในองค์การ องค์การจะกาหนดกรอบ
แนวปฏิบต
ั ิ ข ้อจากัด เพือ
่ สร ้างความสัมพันธ์ของคนในองค์การให ้เป็ นไป
ในทางเดียวกันให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ สนใจพฤติกรรม
ของคน สนองความต ้องการของคน ระบบสังคมในองค์การจึงเป็ นเหมือน
่ ของบุคคลในองค์การให ้มี
เป้ าหมายแนวคิด แนวปฏิบต
ั แ
ิ ละความเชือ
รูปแบบเดียวกัน เป็ นสังคมขององค์การ

ิ ธิน
สท
์ ายสาคร ธระที

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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(มจร)
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การพ ัฒนาทร ัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาล ัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาล ัย
The Development of
Human Resources of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
โดย
ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒน
สิทธิน
์ ายสาคร ธระที

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
(MCU)

เครื่องมือและวิธีการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed
methods) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัย
ได้แบ่งการดาเนินการวิจัย ดังมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research)
เป็นการศึกษาจากเอสารต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีว่าด้วย
หลักการบริหาร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 แผนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเอกสารและงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒ . กา ร วิ จั ย ภ า ค ส น า ม
(Field Research)
เป็นขึ้นตอนหลังจากศึกษา
เอกสารจนได้แนวทางหรือแนวคิด
ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยแล้วนามาเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์จาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

คณะผู้วิจั ย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตั ว อย่ างแบบเจาะจงเฉพาะผู้บ ริ ห าร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง
ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จานวน 263 รูป/คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

๔

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือแบบสอบถามระดับความคิดเห็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ให้
ครอบคลุมประเด็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามมา
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) คณะผู้ วิจั ย ได้ ข้ อมู ล จากการวิเ คราะห์เ อกสารและ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์เป็น
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการวิจยั
๑ ลักษณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดไว้ทุก 5
ปี บุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และ
มีทักษะในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ
๒ กระบวนการการพั ฒ นา ต้องการของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้านดังต่อไปนี้อย่างเหมาะสมคือ
ปรากฏออกมาในรู ป ของการการ
มาตรการส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาตามธรรมชาติและการพัฒนา
แบบถู ก ควบคุ ม ซึ่ ง ปรากฏออกมา มาตรการส่งเสริมด้านสวัสดิการ
เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ มาตรการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นา
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม มาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ความก้าวหน้าขอบงบุคลากร การมี
อาชีพการงาน และมาตรการส่งเสริม
ขวัญและกาลั ง ใจในการปฏิ บั ติงาน
ของบุ ค ลากร การสร้ า งสวั ส ดิ ก าร ความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยและ
และการส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ใน ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
อ า ชี พ ก า ร ง า น ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด พระมหากษัตริย์
กิ จ กรรมอั น เป็ น การสร้ า งความรั ก
และความสามัคคี และการแก้ปัญหา
อุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรทุกระดับและทุกกลุ่ม
๓ ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยมาตรการ
และการหาแนวทางสนองตอบความ
ต้องการของบุคลากรและความ

๕
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๖

องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั
๑ องค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วย
ลักษณะดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา โดย
ภาพรวม ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการ ด้านการสร้างภาวะความ
เป็นผู้นา ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน และ ด้านความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน พบว่า อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 อาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัยมีความต้องการอยากจะให้
มหาวิทยาลัยได้กาหนดแต่ละด้านให้
ชัดเจนเกีย่ วกับส่งเสริม การพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
๑) ด้านการส่งเสริม
การศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 อาจเป็นเพราะว่า
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ไป
ศึกษาดูงาน สัมมนา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศซึ่งในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
๒) ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เห็นความ
ชัดเจนในการทีจ่ ะจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรทีเ่ ป็นรูปธรรมมากนักจึงมีความ

คิดเห็นทีไ่ ม่คอ่ ยจะชัดเจน หาก
มหาวิทยาลัยให้ความคาดหวังสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้ชดั เจนกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยแล้วจะทาให้บคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นมากกว่านี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
๓) ด้านการสร้างภาวะ
ความเป็นผู้นา อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อาจเป็นเพราะว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างภาวะความ
เป็นผู้นาในระดับองค์กรแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในด้านการอบรม
ผู้นา การบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารด้านต่าง ๆ เพื่อวงกลยุทธ์ไว้ใน
การเป็นผู้นา
๔) ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยคือองค์กรที่
สามารถเลี้ยงดูแลบุคลากรได้ทั้งหมด
อยู่แล้วเพียงแต่ บุคลากรของมหาวิทยา
ทุกส่วนงานมีความต้องการอยากให้
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีบุลากรมี
หน้าที่การงานที่ดีแล้ว ยังจะต้องมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีงานเสริมเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว
๕) ด้านความจงรักภักดีต่อ
สถาบั น อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ 3.92 อาจเป็ น เพราะว่ า
มหาวิทยาลัยทุกส่วนงานมีความผูกใจ
รั ก ด้ ว ยความเคารพนั บ ถื อ ผู้ ก่ อ ตั้ ง
สถาบั น มายาวนานพร้ อ มทั้ ง ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมา

วิจารณ์
๑) บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีจดุ เด่นในเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรม เช่นการเคารพในพระรัตนตรัย ความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้อาวุโส และต่อ
พระภิกษุสงฆ์ผบู้ ริหาร ความมีเมตตา กรุณาต่อกัน เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ
ส่งเสริมการดารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากร
มีจิตสานึกต่อส่วนรวม และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป
๒) ในส่วนรวมของบุคลากรเองจะต้องมีจิตสานึกอยู่ตลอดเวลาว่ามหาวิทยาลัย มี
พระคุณต่อตนเองเป็นอย่างมาก ดังนัน้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและเป็นแบบอย่างของสังคมภายนอก เพื่อเป็นลักษณะพิเศษของบุคลากรใน
องค์การ และนาชื่อเสียงที่ดีมาสูอ่ งค์การ
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ควรคานึงถึงความต้องการของทรัพยากรมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ และควรดาเนินการพัฒนาไปตาม
ความต้องการของบุคลากร
ซึ่งมุ่งแสวงหา
ความรู้เพิ่มขึ้นมีสวัสดิการที่ดี การสร้างขวัญ
กาลังใจที่เป็นรูปธรรมก็คือการมีสวัสดิการทีด่ ี
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันชีวิตที่มั่นคง และรัดรวมภายหลัง
เกษียณอายุราชการ
๒) การส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แต่ควรส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพทาง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา และทางศาสตร์
อื่น ๆ ควบคู่กันไป
๓) ควรส่งเสริมบุคลากรในให้มภี าวะ
ผู้นาด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๔) ควรมีมาตรการปลูกฝังบุคลากรให้มี
ความผูกพันและความจงรักภักดีตอ่
มหาวิทยาลัยและต่อสถาบันหลักของชาติอย่าง
สม่าเสมอ เริม่ จัดงานราลึกถึงผูม้ อี ุปการคุณต่อ

มหาวิทยาลัย เชิดชูบุคลากรดีเด่นประจาปีโดย
การให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ แก่องค์กร
และแก่ประชาชนผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้าน
ต่าง ๆ อย่างเสมอ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๕) ควรออกกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ชัด
เชนตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
(พ.ศ.255-2559)
เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักรู้
และตื่นตัวที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้น
โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป
๖) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัจจัยต่าง
ๆ ที่จะเป็นอุสรรค์ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ใกล้ชิด เช่นปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทาง
งบประมาณ ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองและปัจจัยจากโลกภายนอก และวาง
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็น
ระบบ
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนการ
พัฒนาบุคลากร และควรมีการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจาปีด้วย
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๗
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม เช่นการเคารพในพระรัตนตรัย ความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้
อาวุโส และต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้บริหาร ความมีเมตตา กรุณาต่อกัน เป็นต้น
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมการดารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสานึกต่อส่วนรวม และจิต
อาสาเพื่อช่วยเหลือ สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป
๒) ในส่วนรวมของบุคลากรเองจะต้องมีจิตสานึกอยู่ตลอดเวลาว่า
มหาวิทยาลัย มีพระคุณต่อตนเองเป็นอย่างมาก ดังนั้น บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างของสังคม
ภายนอก เพื่อเป็นลักษณะพิเศษของบุคลากรในองค์การ และนาชื่อเสียงที่ดี
มาสู่องค์การ
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
๑) ควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็น
ประจาทุกปี หรืออย่างน้อยเมื่อครบระยะแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของแต่ละ
แผน
๒) ควรมีการศึกษาผลงานของบุคลากรแต่ละระดับที่มีส่วนในการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่สังคมโลกเป็นประจา
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