ก

คานา
แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จัดทาขึ้น
เพื่อมุ่งให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการทางานตามมาตรฐานและทางานอย่าง
มีความสุขเป็นแผนที่สนองต่อวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดและ
โครงการ/กิจกกรมของหน่วยงานตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ ได้ทาการปรับปรุงจากแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยการเพิ่มเติมเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร การนา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์ สู การปฏิ บั ติ และแบบแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล
แผนพัฒนาบุ คลากรดังกล่าวจะช่ว ยให้ส ถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก มีการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
อย่างมีความสุข
คณะผู้จัดทา

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
๑.๓ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
๑.๔ รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT)
๒.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายในส่วนงาน
๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงาน
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๓.๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๓.๒ โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๓.๓ เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) ของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบัติ
๔.๑ การบริหาร
๔.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- แบบฟอร์มการหาความจาเป็นในการพัฒนารายบุคคล
- แบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖
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ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สถาบั น วิ จั ย พุท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ก่ อตั้ งขึ้ นเมื่อ วัน ที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครบรอบ ๙๐ปี มีภารกิจสาคัญคือ ดาเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนาองค์
ความรู้ ที่ค้ น พบมาประยุ กต์ใช้ แก้ป๎ ญหาศี ล ธรรมและจริยธรรมของสั ง คม รวมทั้งพัฒ นาคุ ณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่การดาเนินงานสนอง
นโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมหาวิทยาลัยได้ออก
คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น มา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดาเนินงาน
รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
การด าเนิ น งานในระยะแรก ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ด าเนิ น ตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ ค วบคู่ ไ ปกั บ
การศึกษารูปแบบการทางาน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้จัดประชุมกาหนดนโยบายเร่งด่วนของสถาบัน
คือ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะต้องเน้นการวิจัยตนเองเป็นหลัก เพื่อให้ทราบบทบาทและประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อมาคณะอนุกรรมการยกร่างงานวิจัยจึงได้กาหนด
โครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ
๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต
๒) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์ บัณฑิตพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ
๓) ศึกษาติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙
โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ประสานงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย รับรอง เผยแพร่และนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน ดังนี้
๑) ส่วนงานบริหาร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศ
และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
งาน ดังนี้

|๒
๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ กลุ่ มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจั ย ปฏิบัติ งานด้า นการให้ บริก ารระบบ
สารสนเทศ วารสารวิจั ย ชุดความรู้ จากงานวิจัย เพื่อนามาเผยแพร่ในการเรียนการสอน งานพัฒ นา
มหาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วางแผนและพั ฒ นางานวิจั ย สนั บ สนุ นงานวิ จัย พั ฒ นานัก วิจัย รวมทั้ง เป็นศูน ย์กลางข้อมูล และการ
ประสานงานการวิจัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านการวิจัย
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้ า นงานวิ จั ย รวมทั้ ง พั ฒ นา ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการวิ จั ย ต่ า งๆ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๒.๒ กลุ่ มงานจั ดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของมหาวิทยาลัย งานวิจัย
มนุ ษ ย์ พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย งานประสานภาคี วิ จั ย และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่เ กี่ ย วข้อ งหรื อที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
จากนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ดาเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการ
พัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดทาแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และแผนงานการวิ จัยที่ ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์และคณะทางานได้จัดทาแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ปรัชญา สร้างสรรค์การวิจัยทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและ
สังคม
๒) ปณิธาน เป็นศูนย์กลางการวิจัยทางพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
๓) วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) พันธกิจ
(๑) การพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย และผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

๓
(๒) การพัฒนานักวิจัย จริยธรรมการวิจัย และเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
(๓) ส่งเสริมการจัดการความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์
(๔) การสร้างนวัตกรรมการวิจัยและสนับสนุนภาคีวิ ชาการวิจัย (Think Tank/Exceence
Center) ในการสร้างสรรค์สังคมอุดมป๎ญญา
(๕) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารการวิ จั ย และกองทุ น การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ
(๖) การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

๕
๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

๕
๑.๔ รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.
พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปํฺโญ, ดร.
พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี, ดร.
นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
นายถาวร ภูษา
นายสุรัตน์ คาโสภา
นายเดชฤทธิ์ โอฐสู
นายวันเฉลิม แสงก๋า

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
ผู้อานวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)

สถิติบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
บุคลากร
ประจา
ผู้เชี่ยวชาญ
ลูกจ้างชั่วคราว
อาสาสมัคร

ปี ๒๕๕๘
๑๒
๒
๒
-

ปี ๒๕๕๙
๑๒
๑
๒
-

ปี ๒๕๖๐
๑๐
๑
๑
-

ปี ๒๕๖๑
๑๐
๑
๑
-

ปี ๒๕๖๒
๑๒
๑
-

ปี ๒๕๖๓
๑๒
๑
-

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ อาคารสานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อยุธยา ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หมายเลขติดต่อ
ภายใน ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓

๖

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT)
จากการดาเนิน การในรอบหลายปีที่ผ่ านมาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์ ผ ลการ
ดาเนินการตามหลัก SWOT โดยอาศัยฐานข้อมูลจากผู้บริหาร บุคลากร และผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการฯ ที่ระบุว่า “ควรประเมิ นระบบบริห ารงานวิจั ย และวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการวิจัย จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านจานวนนิสิต หลักสูตร ภาระงานสอน สมรรถนะ
ด้านการวิจัย งบประมาณ และระบบบริห ารงานวิจัย ระดับคณะ วิทยาเขต วิ ทยาลัยสงฆ์ เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลาย ทั้งนี้ควรจัดตั้งกองทุนวิจัยและพิจารณากาหนด
สัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยที่นาไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้พันธกิจการ
วิจัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย” ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงได้มีการวิเคราะห์ ดังนี้
๒.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายในส่วนงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของสถาบันวิจัย
พุท ธศาสตร์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อการด าเนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การ อั น จะเป็ น การบ่ ง บอกถึ ง จุ ด แข็ ง
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดาเนินงาน จากการวิเคราะห์พบว่า สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์มจี ุดแข็งและจุดอ่อน ดังปรากฏในตารางที่ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒
ตารางที่ ๒.๑.๑ จุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
องค์ประกอบ

ด้านบุคลากร





ด้านการบริหารจัดการ


จุดแข็ง (Strength)
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางการทางานเชิงรุก
บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิม่ พูน
ความรู้อย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารงานวิจัยมีประสบการณ์ดา้ น
งานวิจัย
มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่เป็น
รูปธรรม โดยมีคณะกรรมการประจา
สถาบันกาหนดทิศทางและนโยบายการ
บริหารจัดการ และมีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง ติดตามประเมินผลงานวิจัย
ช่วยกากับดูแลในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย
มีการจัดทาหรือการพัฒนา
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย

จุดอ่อน (Weakness)
 บุคลากรที่มีทักษะด้านภาษามี
น้อย
 บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมีจานวนน้อย
 บุคลากรที่ทาหน้าที่ให้บริการมี
จานวนน้อย
 ขาดระบบและกระบวนการ
ติดตามและประเมินโครงการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ไม่
สามารถพัฒนาโครงการวิจัยให้
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
 ขาดระบบการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั ในวง
กว้างหรือต่อสาธารณชน และการ
นาเสนอผลงานวิจัยในวารสาร

๗
องค์ประกอบ










จุดแข็ง (Strength)
การวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนางานวิจัย
มีกระบวนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่
เป็นไปตามความสาคัญของผลผลิต
ทางการวิจัยและการกระจายตามส่วน
งานของมหาวิทยาลัย
มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้ง
ในระดับนานาชาติทเี่ ป็นรูปธรรม
มีแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
และการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของการวิจยั ในระดับชาติและ
สากล
มีกระบวนการจัดการความรู้ และการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อ
เป็นชุดความรู้ทสี่ ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจยั
ประจาส่วนงานทั้งส่วนกลาง ส่วนวิทยา
เขต เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและให้
คาแนะนาด้านการวิจัย

จุดอ่อน (Weakness)
ระดับชาติ นานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับ
 ขาดแนวทางการส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรม รวมทั้งการการวิเคราะห์
ในเชิงการใช้ประโยชน์
 คณาจารย์และนักวิจัย ยังขาด
แนวทางการเชื่อมโยง/การบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอน
หรือการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
นิสิต
 ยังไม่มีการตั้งกองทุนวิจัยและการ
พิจารณากาหนดสัดส่วน
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั
องค์ความรู้ การผลิตผลงานวิจัย
ของส่วนงานในภูมิภาค
 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัย ที่จะให้คาแนะนา
คณาจารย์ให้ความสาคัญน้อย

๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงาน
ตารางที่ ๒.๑.๒ ปัจจัยภายนอกของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
โอกาส (Opportunities)
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภาคีวิจัย และ
หน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ให้การสนับสนุนงบประมาณ/
กิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนา
ระบบและกระบวนการติดตามและประเมิน
โครงการวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)
 นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังไม่มี
ความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจยั รวมทั้งมี
ภาระงานมากทาให้ไม่สามารถพัฒนา
โครงการ/ผลิตผลงานวิจัยให้ลุล่วงตามเวลาได้
 ขาดเทคนิคและเทคโนโลยีในเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อมาพัฒนาระบบงานวิจัยทีเ่ ป็นการ
ประยุกต์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลัก
วิทยาศาสตร์
 การจัดการตามระบบสารสนเทศและการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการดาเนินการของสถาบันวิจัย

๘
โอกาส (Opportunities)
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีแนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบการ
บริหารงานวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ
ระบบ NRMS
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับความร่วมมือ
ทางการวิจัยกับนานาชาติ เช่น กลุม่ ประเทศ
อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
 ผลผลิตงานวิจัย ขาดการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน ไม่ตอบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และไม่ตอบสนองภารกิจของ
คณะสงฆ์เท่าที่ควร

ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๓.๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อขับเคลื่อนสถาบันให้ได้ทันการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบ
ด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ มเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๔ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะ
การปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มี
บุคลากรสถาบันวิจัย
สมรรถนะและทักษะในการ พุทธศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

๒. การวางแผน
อัตรากาลังให้เหมาะสม
กับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒.๑ ปรับโครงสร้างและ
อัตรากาลังให้เหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
๒.๒ การพัฒนากระบวนการ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ และทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย

บุคลากรสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ระดับ
ความสาเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
และกรอบอัตรากาลัง

บุคลากรสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

๒.๒.๑ ระดับ
ความสาเร็จของแผน
ความต้องการ
อัตรากาลังบุคลากรที่
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
สถาบันวิจยั พุทธ

กลยุทธ์
- สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
- จัดศึกษาดูงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมการทบทวน
และปรับโครงสร้าง
อัตรากาลังที่เหมาะสม
- พัฒนาระบบการสรร
หาบุคลากรที่
เหมาะสมกับภารกิจ
ทิศทางของ
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

๓. พัฒนาการบริหาร
จัดการบุคลากรใน
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและระบบ
คุณธรรม

๓.๑ บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากรสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

๔. การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร

๔.๑ บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมีความสุข

บุคลากรสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ศาสตร์
๓.๑.๑ ระดับ
ความสาเร็จของการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากร
สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์
๔.๑.๑ ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์
- ส่งเสริมให้คลากร
เข้ารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- ส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต

ตารางที่ ๒ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑. การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มี
๑.๑.๑ ร้อยละความ
๗๕
๘๐
๘๐
๘๕
๘๕ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สมรรถนะและทักษะในการ พึงพอใจของ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ใช้บริการ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยพุทธ
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ศาสตร์
๒. การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒.๑ ปรับโครงสร้างและ
๒.๑.๑ ระดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
อัตรากาลังให้เหมาะสม
ความสาเร็จของการ
กับภารกิจและทิศทางการ ปรับปรุงโครงสร้าง
พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธ
และกรอบ
ศาสตร์
อัตรากาลัง
๒.๒ การพัฒนากระบวนการ ๒.๒.๑ ระดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ความสาเร็จของแผน
กับภารกิจและทิศทางการ ความต้องการ
พัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธ อัตรากาลังบุคลากร
ศาสตร์ และทิศทางการ
ที่สอดคล้องกับทิศ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย
ทางการพัฒนา
สถาบันวิจัยพุทธ

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ศาสตร์
๓. พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดว้ ยหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม
๓.๑ บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
๓.๑.๑ ระดับ
๔
๕
๕
๖
๗
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
จริยธรรมและปฏิบตั ิตาม
ความสาเร็จของการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
๔. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๔.๑ บุคลากรได้รับการ
๔.๑.๑ ระดับความ
๔
๔
๕
๖
๗
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พึง
อย่างมีความสุข
พอใจของบุคลากร
ต่อการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑๒

๓.๒ โครงการ/กิ จ กรรม/งบประมาณเพื่อ รองรั บการพัฒนาบุ ค ลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๔
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
๑. พัฒนาบุคลากรให้มี
๑.๑.๑ ร้อยละความพึง
๑. โครงการสัมมนาทาง บุคลากร สพ./
สถาบันวิจัยพุทธ
สมรรถนะและทักษะ
พอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการและผลงานวิจัย นักวิจัย
๒๐๐,๐๐๐
ศาสตร์
ในการปฏิบัติหน้าที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ดีเด่น
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒. โครงการพัฒนา
บุคลากร สพ. /
สถาบันวิจัยพุทธ
บุคลากรด้านการวิจยั
นักวิจัย
๓๐๐,๐๐๐
ศาสตร์
๓. โครงการติดตามและ บุคลากร สพ. /
สถาบันวิจัยพุทธ
ประเมินผลโครงการวิจัย นักวิจัย
๘๐๐,๐๐๐
ศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒.๑ ปรับโครงสร้างและ
๒.๑.๑ ระดับความสาเร็จ
๑. โครงการวิเคราะห์
บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับ ของการปรับปรุงโครงสร้าง ข้อมูลประกอบการ
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
ภารกิจและทิศทางการ
และกรอบอัตรากาลัง
จัดทาแผนเพื่อขอกรอบ ศาสตร์
พัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธ
อัตรากาลังเพิม่ ใหม่
ศาสตร์
๒.๒ การพัฒนากระบวนการ ๒.๒.๑ ระดับความสาเร็จ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ของแผนความต้องการ
กับภารกิจและทิศทางการ อัตรากาลังบุคลากรที่
พัฒนาของสถาบันวิจัยพุทธ สอดคล้องกับทิศทางการ
ศาสตร์ และทิศทางการ
พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย
ศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม
๓.๑ บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
๓.๑.๑ ระดับความสาเร็จ
๑. โครงการส่งเสริม
บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
จริยธรรมและปฏิบตั ิตาม
ของการปฏิบัติตาม
บุคลากรให้มีส่วน
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ร่วมในการทานุบารุง
ศาสตร์
บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธ
ตามภารกิจของ
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๔.๑ บุคลากรได้รับการ
๔.๑.๑ ระดับความพึงพอใจ ๑. โครงการประชุม
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรต่อการพัฒนา บุคลากรประจาเดือน
อย่างมีความสมดุล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

-

สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

๑๓
๒. โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุของ
สานักงานและบุคคล ให้
เพียงพอและทันสมัย
ประจาปี
๓. การให้รางวัลสร้าง
ขวัญและกาลังใจตาม
โอกาสต่างๆ เช่น
เทศกาลปีใหม่

บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

๓๐,๐๐๐

สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

บุคลากร
สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

-

สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์

๓.๓ เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๑. การฝึกอบรม (Training)

๒. การสอนงาน
(Coaching)

๓. การฝึกอบรมในขณะทางาน
(On the Job Training: OJT)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการเรียนรู้จากหลากหลายส่วนงานที่ทา ๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของบุคลากรให้
หน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด อบรมทั้ ง ภายในและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบุคลากรให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงานที่สูงขึ้นทาให้
ผู้บริหารและบุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งงานในอนาคต
๔. ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ จ ะก้ า วขึ้ น สู่
ตาแหน่งงานระดับบริหารต่อไป
เน้ น อธิ บ ายรายละเอี ย ดของงาน ไม่ จ าเป็ น ๑. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานผู้สอนชี้ให้เห็น
จะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น อาจจะเป็นการ
แนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
สอนงานนอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้า ๒. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะ
งานโดยตรงจะท าหน้ า ที่ ส อนงานให้ กั บ
เลื่อนตาแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวนผลงาน
บุคลากร
ความสามารถที่มีอยู่ และกาหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถใน
ตาแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้อง
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ จั ด ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและ
พัฒนา
เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึ กปฏิบัติจริง ใช้สาหรับบุ คลากรใหม่ที่เพิ่งเข้า มาทางาน สับเปลี่ย น
โดยมี ผู้ ส อนที่ เ ป็ น หั ว หน้ า งานหรื อ บุ ค คลที่ โอนย้ า ย เลื่ อ นต าแหน่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง งานหรื อ ต้ อ ง

๑๔
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

๔. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน
(Job Enrichment)

๖. การเพิม่ ปริมาณงาน
(Job Enlargement)

ลักษณะเฉพาะ
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ได้ รั บ มอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ป ระกบเพื่ อ อธิบายงานใหม่ๆ เพื่อสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
อธิ บ ายและชี้ แ นะ ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ นี้ จ ะเกิ ด เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน (Procedure)
ประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทางาน
(Manual) ระเบีย บปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับ การทางาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทางาน ๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ องค์การบางแห่ง
ร่วมกับทุกคนในองค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
เรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก าร เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
เลี้ ย งที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ดู แ ลเอาใจใส่ และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่แตกต่างจากองค์การ
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ
เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่ใน
การส ร้ า งควา มสั ม พั น ธ์ ควา มคุ้ น เคย แล ะ
บรรยากาศที่ดีในการทางานรวมทั้งเป็นแบบอย่าง
(Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากรใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กาลังจะปรับตาแหน่งให้เติบโตขึ้น
ในองค์ ก าร พี่ เ ลี้ ย งจะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการท างานรวมถึ ง ข้ อ ควรระวั ง และ
ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากงานใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมาก ๑. Renewal – การท าให้ เ กิ ด ความแปลกใหม่ ไ ม่ ใ ห้
ขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์
บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดยการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ
ลัก ษณะงาน บุ ค คลที่ จ ะต้ อ งติ ด ต่ อ ประสานงาน
ด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะ
ความชานาญมากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
จากการทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงานเป็นพิเศษ
ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงาน
นั้นที่ลึกขึ้น ยากและท้าทายมากขึ้น
เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มี เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะการท างานให้ กั บ บุ ค ลากร
ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ (Managerial
อาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มีปริมาณ
แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้ ที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผน
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก
งาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารที มงาน การสอนและการพัฒนา
ทีมงาน (เหมาะสาหรับบุคลากรที่ทางานเดิม ๆ ซ้า ๆ
มาเป็นระยะเวลานาน)

๑๕
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๗. การมอบหมายโครงการ
(Project Assignment)

เน้ น การมอบหมายให้ บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบ
โครงการระยะยาว ไม่ ส ามารถท าให้ เ สร็ จ
ภายในวัน หรื อ สองวั น เป็น โครงการพิ เศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตั วจากเดิม ที่เคยปฏิบั ติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจาที่
รับผิดชอบ

๘. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีก
งานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตามระยะเวลาที่
กาหนด โดยส่ว นใหญ่มัก ใช้เ ป็น เครื่ องมื อใน
การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับตาแหน่ง/ระดับ

๙. การให้คาปรึกษาแนะนา
(Consulting)

เน้ น การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเมื่ อ บุ ค ลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า
งานจะต้องทาหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได้

๑๐. การติดตาม/สังเกต
(Job Shadowing)

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการ
ติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้น ๆ เป็น
เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
จะต้องทาหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหน้างาน

๑๑. การทากิจกรรม
(Activity)

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมี
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการดาเนินงานมากนัก

เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ห าจุ ด แข็ ง และ
จุ ด อ่ อ นของบุ ค ลากรจากโครงการที่ ม อบหมายให้
บุคลากรไปปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะในการ
ทางาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องในงานนั้น บางองค์การนามาใช้ใ นการเลื่อ น
ระดั บ ต าแหน่ งงาน การคั ด เลื อ กหาบุ ค ลากรดาวเด่ น
และการหาผู้สืบทอดทายาทตาแหน่งงาน
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการทางาน
ที่หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของ
บุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะสาหรับบุคลากร
ที่เตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือ
เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ผ ลงานดี แ ละมี ศั ก ยภาพสู ง (High
Performance and High Potential)
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรด้วยการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการท างาน และน ามา
ก าหนดแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งน าเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓
ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ พั ฒ นาทั ก ษะและความรู้
ต่างๆ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ ห็ น สภาพแวดล้ อ ม ทั ก ษะที่
จาเป็นต้องใช้ในการทางาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทั ศ นคติ ข องแม่ แ บบหรื อ Role Model ภายใน
ระยะเวลาสั้ น ๆ (Shot-term
Experienced)
ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี มัก
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือ
การพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ
ทางานของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงการทางานของตนเอง
ให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร (Career Path)
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความร่ ว มมื อ สามั ค คี กั น เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกันและกัน ทาให้

๑๖
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๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Learning)

๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน
(Internal Trainer)

๑๔. การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)

๑๕. การประชุม/ สัมมนา
(Meeting/ Seminar)

๑๖. การให้ทุนการศึกษา
(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ความสาเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัย เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและ
ความร่ วมมือ จากบุค ลากรในการรับ ผิด ชอบ สร้างขวัญกาลังใจที่ดีในการทางาน ทาให้บุคลากรเกิด
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ความรูส้ ึกสนุกสนานในระหว่างวันทางาน อันส่งผลให้ผล
ผ ลิ ต ห รื อ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ แ ละ
ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ พั ฒ นาตนเองโดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ช่ ว งเวลาในการ
หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction ปฏิ บั ติ ง านเท่ า นั้ น บุ ค ลากรสามารถแสวงหาโอกาส
หรือ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง
จาก e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น
ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ (Self
Development)
โดยเฉพาะกั บ บุ คลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานดี และมี
ศักยภาพในการทางานสูง (Talented People)
เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของ
ถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะ บุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
สอน โดยมอบหมายให้ บุ ค คลเหล่ า นี้ เ ป็ น วิ ท ยากรภายในให้ กั บ บุ ค ลากรภายในองค์ ก าร วิ ธี นี้
วิทยากรภายในองค์การทาหน้าที่จัดอบรมให้ เหมาะสาหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ใน
กับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
งานที่รั บผิดชอบ มีค วามชานาญในงานเป็นอย่ างมาก
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่ เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้เห็น
เป็ น ตั ว อย่ า ง (Best Practice) ในเรื่ อ งที่ รูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้
ต้ อ งการดู ง าน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเห็ น แนวคิ ด เรื่ อ งใหม่ ๆ ที่ ดี จ ากองค์ ก ารภายนอก มาใช้ เ พิ่ ม
และหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ อั น ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานให้ ดี ขึ้ น วิ ธี นี้ เ หมาะกั บ
นาไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป
บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากผู้อื่นทั้ง
ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนมุม มองที่ห ลากหลาย ภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเรียนรู้จากการรับ
ผู้น าการประชุ ม /สั ม มนาจึ งมี บ ทบาทส าคั ญ ฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
สัมมนานาเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางานปกติ หรือนอกเวลา
ประสบการณ์ ม ากขึ้ น จากอาจารย์ ผู้ ส อน ทางานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น
รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่ง โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
บุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทางานหรือ ปัจจุ บันของบุ คลากร หรือ การทางานในอนาคต หรื อ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเลื่ อ นระดั บ หรื อ ต าแหน่ ง งานที่
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

๑๗
ส่วนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดถือเป็นนขั้นตอนสําคัญ ซึ่ง
ต้อ งเกิด จากความร่ ว มมื อจากบุ คลากรทุ ก คนในส่ ว นงาน ดัง นั้น เพื่อ ให้ แ ผนพัฒ นาบุ คลากรมี ความ
สอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ การบริหาร
๑. ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ เพื่อทํา หน้ า ที่กํากับ ดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมและพัฒ นาบุคลากรของส่ ว นงาน
พิจ ารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็ น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒. ระดับขับเคลื่อนแผน มีส่วนงานทําหน้าที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและนําเสนอข้อแนะนํา รวมทั้ง ป๎ญหาอุปสรรคในการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๓. ระดับ ปฏิ บั ติก าร ประกอบด้ ว ยบุ คลากรของสถาบั น วิ จั ยพุ ท ธศาสตร์ ทุ กรู ป /คน จะต้ อ ง
รับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนําไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
๔.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ดังนี้
๑. ระดับส่วนงาน
- นําแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรไปสู่แผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- รายงานผลรวมทั้งเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรม
- มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดําเนินการในภาพรวม
๓. ระดับบุคคล
- ดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- เข้าร่วมกิจกรรม แผนงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ค่านิยมของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์อย่างเคร่งครัด
- เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๑๘
๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผล
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ทําหน้าที่กํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจําปี
๒. มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร
๓. ให้กลุ่มงานนําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปบูรณาการร่ วมกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน
๔. นําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสําหรับรายบุคคล
๕. มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลสํ าหรับการประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานในระดับ
ปฏิบั ติการตามระยะเวลาที่กําหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
๖. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ

๑๙

ภาคผนวก

๒๐
แบบ IDP-1

แบบฟอร์มการหาความจําเป็นในการพัฒนารายบุคคล
ชื่อผู้รับการพัฒนา..............................................................................ตําแหน่ง............................................
ชื่อหัวหน้างาน....................................................................................ตําแหน่ง............................................
ประเภทของการพัฒนา  จุดแข็ง  สิ่งที่ต้องปรับปรุง (จุดอ่อน)
งบประมาณที่ใช้....................................บาท (กรณีส่งไปฝึกอบรม)
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด : ................ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ............................
ส่วนที่ 1 เป้าหมายในการพัฒนา
คําอธิบาย
1.1 เป้าหมาย

1.2 ประโยชน์ต่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน
1.3 ประโยชน์สําหรับผู้รับการพัฒนา
ส่วนที่ 2 วิธีการพัฒนาและแนวทางสนับสนุนการ
พัฒนา
2.1 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดบ้าง
2.2 อุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจจะ
เกิดขึ้น
มีอะไรบ้าง
2.3 หัวหน้างาน/หน่วยงานจะสนับสนุนการ
พัฒนาได้อย่างไร
2.4 จะวัดความสําเร็จของการพัฒนาได้
อย่างไร และเมื่อใด
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ของการพัฒนา
3.1 จะนําความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้ได้ในโอกาสใด

๒๑
3.2 หัวหน้างาน/หน่วยงานจะสนับสนุนการ
นําไปใช้ได้อย่างไร
ลงชื่อ......................................................ผู้รับการพัฒนา ลงชื่อ...............................................หัวหน้างาน
(...........................................................)
(....................................................)
ตําแหน่ง............................................................. ตําแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................... วันที่...................................................................

๑๗
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ตัวอย่างแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-ฉายา/นามสกุลผู้ถูกประเมิน
ตําแหน่งงาน
ส่วนงาน
ชื่อ-ฉายา/นามสกุลผู้ประเมิน
ตําแหน่งงาน
ส่วนงาน
ส่วนที่ ๒ : แผนพัฒนาบุคลากร (ทําเครื่องหมาย ✓ เครื่องมือพัฒนาบุคลากร หรือระบุวิธีการในช่องอื่นๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการ ต่อ ๑ เกณฑ์)
เกณฑ์ที่คาดหวังของ
ตําแหน่ง

สิ่งที่ต้องปรับปรุง/
พฤติกรรมที่คาดหวัง

สอนงาน

ฝึก
ปฏิบัติ
จริง

เครื่องมือพัฒนาบุคลากร
ดูงาน
เรียนรู้ สับเปลี่ยน มอบหมาย
ด้วย หมุนเวียน
งาน/
ตนเอง
งาน
โครงการ

อื่นๆ

ระยะเวลาดําเนินการ
พัฒนา (เริ่มต้นสิ้นสุด)

๒๓

คําสั่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
------------------------เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
๒. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร.
๓. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
๔. พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท,ดร.
๕. พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
๖. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปํฺโญ,ดร.
๗. พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี,ดร.
๘. นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
๙. นายถาวร ภูษา
๑๐. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์
๑๑. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู
๑๒. นายวันเฉลิม แสงก๋า

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๒. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
/…..๓. ติดตามและรายงาน

๒๔
๓. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สั่ง ณ วันที่ ๒๕

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

