
ส่วนงานบริหาร

สาํนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

แผนพฒันาบุคลากร



คํานาํ 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖1 - 2564 ของสวนงานบริหารสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ 

จัดทําข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือแนวทางและทิศทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของสวนงานบริหารสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา

และบริการสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสวนงานบริหาร และเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน รวมถึง

การลาศึกษาตอของบุคลากร 

สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสวนงานบริหาร           

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ท่ีไดเสนอกรอบแนวคิดและทิศทางท่ีชัดเจนและไดรวมกันจัดทําแผนฉบับนี้ใหลุลวงไปดวยดี จึงหวังเปนอยางยิ่งวา 

แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอไป 

 

คณะผูจัดทํา 

สวนงานบริหาร  
สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

สวนที ่                หนา 
สวนที ่1 

ความเปนมา วิสัยทัศน นิยาม พันธกิจ            1 - 2 
สวนที ่2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล            3 - 6 
สวนที ่3 

โครงสรางการบริหาร สวนงานบริหารสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม      7  
สวนที ่4 

การพัฒนาบุคคล              8 – 9 
สวนที ่5 

วิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดวยเทคนิค SWOT Analysis      10   
สวนที ่6 

แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล             11 – ๑๙ 
สวนที ่7 

จรรยาบรรณบุคลากรมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร          2๐ – 2๑ 
สวนที ่8 
 การติดตามประเมินผล              2๒ 
 แบบติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานกอนการฝกอบรม         2๓ – 2๖ 
 แบบติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานหลังการฝกอบรม         2๗ – 3๐ 

ภาคผนวก 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบสงเสริมและพัฒนาบุคลากร        ๓๑ 



1 
 

 
 

ส่วนที ่๑ 

ความเปน็มา วสิยัทศัน ์นยิาม พนัธกิจ 
 

๑.ประวัติความเป็นมา  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหน่วยงานในการก ากับของรัฐ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสน าและบริการสังคม 
จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อก าหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ (๒) และ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ เป็น ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร 
งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ 
  ๑) กลุ่มงานบริหารงาน 
  ๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
 ส่วนงานบริหารได้ก าหนดนโยบายการบริหารเพ่ือมุ่งสัมฤทธิ์ผลของงานเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว จึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในแต่ละงานอย่างต่อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับบริการได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินการไปไปตามวัตถุประสงค์โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานบริหาร พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖4 มาใช้เป็นกรอบแนวทาง
เพ่ือให้บุคลากรส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพ่ือให้ด าเนินงานครบถ้วนตามภารกิจที่ก าหนดการจัดท าแผนพัฒน าบุคลากรโดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผลการด าเนินงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่วนงานได้ก าหนดแนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม แผนพัฒนาบุคลากรส่วนงานบริหารที่มีความสอดคล้องกับผลการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้การพัฒนา
บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนางาน พัฒนาคนเพื่อน าองค์กรไปสู่ความเป็นและบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค ์

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ศูนย์กลางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมระชาติและนานาชาติ 

 
นิยาม (Definition) 

1) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หมายถึง การประชาสัมพันธ์ เผยแผ่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) บริการสังคม หมายถึง บริการวิชาการ ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป นานาชาติ หมายถึง ภายในประเทศและต่างประเท 

 
พนัธกจิ (Mission) 

1) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
2) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
3) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) ด้านบริหารจัดการ 
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ส่วนที ่๒ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากรส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนายุคลากรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพรพะพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารสร้างระบบการจดัการความรูแ้ละพฒันาบคุลากร 
1.1แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการฝกึอบรม 
  2.1 แผนงานจัดฝึกอบรมตามส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ เท่าท่ีจ าเป็น 
  2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในส่วนงานอื่นต่างที่จัดขึ้นเฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรด์้านองคก์รแหง่การเรียนรู ้(Learning Organization) 
  3.1 แผนการจัดการความรู้ความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 

  3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารสร้างระบบการจดัการความรูแ้ละพฒันาบคุลากร 
  

แผนงาน/โครงการ ตวัชี้วดัผลการด าเนนิงาน รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม 

 
1.1แผนงานพฒันาความรู้ในองคก์ร 

การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน 

จ านวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ส่ ว น ง า น บ ริ ห า ร  ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุ
คลกรและการด า เนินการ พัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.2แผนพฒันาบคุลากรโดยการศกึษาตอ่ ฝึกอบรมทศันศึกษางานภายใน/ภายนอกประเทศ 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมจัดท าแผนปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในส่วนงานปีงบประมาณ 2561-
2564 แล้วเสร็จ 

ส่วนงานบริหารจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

การประชุมประสานแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมจัดท าแผนปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในส่วนงานปีงบประมาณ 2561-
2564 
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริ ก า รสั ง คม  มี แผน พัฒนาบุ คล ากรประจ าปี
งบประมาณของส่วนงานมีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี งบประมาณ 2561-2564 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2561-2564 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการฝกึอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ ตวัชี้วดั/ผลการด าเนนิงาน รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม 
 

2.1 แผนงานจดัฝึกอบรมตามสว่นงานบรหิาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิาร เทา่ทีจ่ าเปน็ 
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

มีการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมทุกระดับ 

ส่วนงานมีฐานข้อมูลของบุคลกรให้ เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน     เพ่ือน ามาปรับใช้ได้ทันที 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม  

มีการพิจารณาข้ึนขั้นเงินเดือน พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกระดับ 

การด าเนินการทางวินัยในส่วนงานตามจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินการทางวินัยในกรณีที่บุคลากรกระท าผิด
ทางวินัย 

ผู้บริหาร สามารถด าเนินการทางวินัยส าหรับบุคลากร
ในส่วนงานกระท าความผิด 

การสรรหาคัดเลือกบุคลากรในส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากรในส่วนงาน การสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากรในส่วนงาน 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในส่วนงานอื่นต่างที่จัดขึ้นเฉพาะด้าน 
การแผนงานฝึกอบรมบุคลากรในส่วนงานอ่ืนต่างที่จัด
ขึ้นเฉพาะด้าน 

มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้ความรู้แก่บุคลารกในหลักสูตร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด
กับส่วนงานบริหารและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผลงานเป็น
หลัก 

จัดท าโครงการ/กิจกรรม หรือหลักสูตรที่เพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรด์้านองคก์รแหง่การเรียนรู ้(Learning Organization) 
 

แผนงาน/โครงการ ตวัชี้วดัผลการด าเนนิงาน รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนการจดัการความรูค้วามรูเ้พือ่สนับสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์และการพฒันาก าลงัคน 
แผนการจัดการความรู้ความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 

มีแผนการจัดการความรู้ เ พ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

คณะท างานจัดท าระบบการบริหารความรู้ เ พ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2561-
2564 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

มีการจัดท าโครงการความร่วมมือทางความรู้ระหว่าง
ส่วนงานต่างๆ 

จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วน
งานต่างๆในส่วนงานบริหารเพ่ือความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนงานๆต่างที่จัดขึ้น 
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สว่นที ่๓ 
โครงสรา้งการบรหิาร 

สว่นงานบรหิาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 
Office of Buddhism- Promotion and Social Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ ่

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประชาสมัพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการสังคม 

ผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 

ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นกัประชาสมัพนัธ ์

รองผู้อ านวยการ  
ส านักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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ส่วนที ่๔ 
การพัฒนาบคุลากร 

ส่วนงานบริหาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 

หลกัการและเหตผุลของการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร 

 ในสภาวะยุคการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่มีการแข่งขันที่ล้ าสมัยซึ่งท าให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กรต่างๆเพ่ือที่ให้มองเห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด วิธีการท างานเพ่ือแสวงหาระบบการพัฒนาในรูแบบใหม่ มาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนาองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จขององค์การ และการน าหลักการที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคล ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
ที่ให้บริการแก่สังคมในด้านการท านุบ ารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา การวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning เป็นองค์กรที่มีการ
พัฒนาอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากร การน านโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์รวมโดยให้ความส าคัญในทักษะที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร เช่น ความรู้และประสบก ารณ์ แบบแผนทาง
ความคิด การมีวิสัยทัศน์ที่ดี การท างานเป็นทีม การคิดออย่างเป็นระบบรวม การบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่รวมไปถึงการพัฒนาก ารศึกษามี
ความส าคัญยิ่ง  ในการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันกับสังคมโลกในปัจจุบันที่มีกา รเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย โดยใช้สื่อทางโทรทัศน์เป็นสื่อกลางทางการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่พระพุทธศาสนา กิจกรรมของ
คณะสงฆ์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

  ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ด้านการบริหาร 
  ด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม 
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  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และความก้าวหน้าทางสายอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและสร้างค่านิยมและสร้างความมีส่วนร่วมในส่วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายการพฒันา 
1.การพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 
2.การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
3.การพัฒนาเพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ผลของลูกจ้างประจ า 
4.การพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว 
1.เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามที่ส่วนงานบริหารก าหนด ร้อยละ 80 
2.เชิงคุณภาพ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถนความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที ่๕ 
การวเิคราะห์การจดัท าแผนพัฒนารายบคุลด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis 

 

จดุแขง็ 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยูงขึ้น 
๒.บุคลากรมีการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายงาน 
๓.บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในสายงานของตน 

 

จดุออ่น 
๑.ส่วนงานบริหารมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ไม่ชัดเจนจึงท าให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
๒.จ านวนบุคลากรบรรจุแต่งตั้งไม่เพียงพอตามอัตราก าลัง ปริมาณงาน

มากกว่าจ านวนบุคลากร 
๓.บุคลากรในส่วนงานบางคนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ 

 
โอกาส 

๑.การส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
๒.การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การท าเว็ปไซด์ส่วนงาน การ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบที่ทันสมัย 
๓.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในส่วนงานบริหารและส่วนงาน

งานอ่ืนทั้งในและนอกส่วนงาน 

 

อุปสรรค 
๑.กฎระเบียบข้อบังคับไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
๒.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ของตน 
๓.บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยที่ถือปฏิบัติ 
๔.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
๕.การพัฒนาบุคลากรยังเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่า

การพัฒนาคน 
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ส่วนที ่๖ 
แผนพฒันาบุคลากร รายบคุล 

ส่วนงานบริหาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 
กลุ่มงานนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 
ล าดบัที ่ รายนามบคุลากร วิเคราะหภ์าระงาน แผนพฒันาความรูร้ายบุคคล 

1. นางสาวมินตรา  กาลนิล 
รองผู้อ านวยการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดท างบประมาณประจ าปีของส่วนงานบริหารส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.จัดท าผลผลิตและตัวชี้วัด เป้าหมายการบริการ กลยุทธ์
เชิงส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
4.จัดท าและพัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
5.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของ
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
-การพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
- การพัฒนาด้านสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนแบบสมัยใหม่ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถงานในหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. นายดอน  สตาเจริญ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดท างบประมาณประจ าปีของส่วนงานบริหารส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.จัดท าผลผลิตและตัวชี้วัด เป้าหมายการบริการ กลยุทธ์
ขิงส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
4.จัดท าและพัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
5.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของ
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆเช่น 
- การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
-การพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
- การพัฒนาด้านสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนแบบสมัยใหม่ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถงานในหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นายวิชัย  แสงสว่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดท างบประมาณประจ าปีของส่วนงานบริหารส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.จัดท าผลผลิตและตัวชี้วัด เป้าหมายการบริการ กลยุทธ์
ขิงส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
4.จัดท าและพัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
-การพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
- การพัฒนาด้านสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนแบบสมัยใหม่ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถงานในหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานของส่วนงาน
บริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของ
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนกัจดัการงานทั่วไป 
 
ล าดบัที ่ รายนามบคุลากร วิเคราะหภ์าระงาน แผนพฒันาความรูร้ายบุคคล 

๑ นายวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่ 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือพุทธจักร 
2.ติดต่อประสานงานเพ่ือขอบทความจากคณาจารย์ เจ้าหน่
ช้าที่ มจร และนักวิชาการการส่วนงานต่าง ๆ เพื่อน าลง
ตีพิมพ์ 
3.ถอดเทปเพ่ือลงรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือน าลงตีพิมพ์ 
๔.งานสมาชิกสัมพันธ์ (จัดส่ง,ลงทะเบียนสมาชิกใหม่,
ตรวจสอบอายุสามาชิก) 
๕.ประสานงานและจัดท างบลงทุน/งบครุภัณฑ์ ของส่วนงาน 
๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการ
บริหารงานบุคล 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
-การแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผล 
-การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

2. นายบุญล้อม วิปุระ 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.ดูแลรับผิดชอบเว็ปไซต์ (www.tv.ac.th) 
๒.จัดรวบรวมเอกของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV 
และรางานผลให้ส่วนงานทราบ 
 2.งานด้านการถ่ายท าหรือบันทึกเทปภาพเคลื่อนไหวในงาน
ต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.งานจัดเก็บข้อมูลภาพลง DATA เพ่ือรองรับการน าข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
4.งานส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่อยู่ในห้อง MCR  
๕.งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เก่ียวกับการบันทึกเทปในห้องMCR 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการ
บริหารงานบุคล 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
-การแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผล 
-การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
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4. นางสาวสไบทอง ลือจันดา 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดท าบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
3.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ 
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการ
บริหารงานบุคล 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
-การแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผล 
-การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

5. ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ  สิงห์เดช 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.งานสารบรรณการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
2.จัดท าสารบรรณควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
3.จัดท า รับเอกสารบันทึกเข้า-ออก ส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องกับเอกสารทั่วไป 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการ
บริหารงานบุคล 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
-การแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผล 
-การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

6. นางสาวจันทร์ฉาย  สีสมยา 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.งานสารบรรณของผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดแฟ้มตรวจสอบหนังสือแล้วน าเสนอผู้บริหาร 
3.ติดตามเรื่องต่างๆที่เสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต้นจนจบ 
4.จัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร 
5.สรุปวันลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด จัดท าสถิติ
ประจ าปี เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานด้านการ
บริหารงานบุคล 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารจัดการด้านเอกสาร 
-การแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผล 
-การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
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ล าดบัที ่ รายนามบคุลากร วิเคราะหภ์าระงาน แผนพฒันาความรูร้ายบุคคล 
1 นายวิโรจน์  หลอมนาค 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
1.จัดพิมพ์สื่อเพ่ือเผยแพร่สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
MCU TV 
2.บันทึกวีดีโอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและน าส่งออก
ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV 
3.ตัดต่อรายการน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา MCU TV 
4.ประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารูปแบบผลิตรายการน า
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา MCU TV 
5.บันทึกวีดิทัศน์เพ่ือน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา MCU TV 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ 
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

2. นายกรนัน  ขันวัง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1.จัดรูปแบบและเรียบเรียงค าบรรยาย บทรายการวิทยุ 
โทรทัศน์เพ่ือน าออกอากศทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV 
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ประเภทการถ่ายท ารายการ  
3.ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดรายการต่าง เช่น แสง สี 
เสียงให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
4.ออกแบบกราฟฟิคเก่ียวกับงานโทรทัศน์ 
5.บันทึกภาพนิ่งเพ่ือน าเผยแพร่ต่อสาธารชนให้ทราบใน
การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ 
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

 

กลุ่มนกัวชิาการโสตทศันศกึษา 
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3. นายณพนต์  ทองหยวง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1.บันทึกวีดีโอทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV 
2.ตัดต่อรายการที่ได้รับมอบหมายน าออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา MCU TV 
3.ตรวจเช็คเครื่องมือ ซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึง
วัสดุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสามารถใช้งานได้ได้ดี
และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ 
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 

4. นายถนัด  ไชยพันธ์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1.หน้าที่ดูแล ห้อง MCR ออกอากาศ 24 ชั่วโมง 
2.เรียบเรียงตารางเทปเพ่ือออกอากาศทางสถานโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา MCU TV 
3.ดูและระบบสัญญาการถ่ายทอดสด 
4.ดูแลอุปกรณ์ห้อง MCR ซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์
รวมถึงวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสามารถใช้งาน
ได้ได้ดีและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆเช่น 
- การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ 
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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กลุ่มงานนกัประชาสมัพนัธ์ 
 
ล าดบัที ่ รายนามบคุลากร วิเคราะหภ์าระงาน แผนพฒันาความรูร้ายบุคคล 

1 นายสมหมาย สุภาษิต 
รองผู้อ านวยการ 
นักประชาสัมพันธ์ 

1.จัดท ารูปแบบแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานที่โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา MCU TV  
2.ควบคุมตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
MCU TV 
3.ติดตามและประเมินผลการควบคุมการออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ MCU TV  
4.จัดท ารายการเพ่ือน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาและเผยแผ่ธรรม 
4.ตรวจสอบคุณภาพงานการประชาสัมพันธ์ก่อนน าออกอากาศ
เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา MCU TV 
5.รายงานและสรุปผล ประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่อมหาวิทยาลัย 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ต่างๆเช่น 

-พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาทักษะที่จ า เป็นส าหรับการ เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ 
 - พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ นั ก
ประชาสัมพันธ์ 
 

 

2. นางสาวพัชราวรรณ  จันมะณีย์ 
นักประชาสัมพันธ์ 

1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
2.เผยแพร่ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านทาง Social Media 
ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ Facebook : Mcu Tv-Channel,Admin  
3.จัดท าผังตารางออกอากาศ ของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ต่างๆเช่น 

-พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาทักษะที่จ า เป็นส าหรับการ เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ 
 - พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ นั ก
ประชาสัมพันธ์ 
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3.จัดรวบรวมเอกสารของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย MCU TV เพ่ือต่อ
สัญญาณ กสทช. 
4.จัดท าเอกสารยื่นช าระค่าธรรมใบอนุญาตรายปี ต่อส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราบริการ ในกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. นางสาวทัศนีย์  อะไรคา 
นักประชาสัมพันธ์ 

1.เขียนข่าวลงเวปไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
2.จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ในระบบสารสนเทศของ
ส านักส่งเสริม  
3.ประสานงานประชาสัมพันธ์เพ่ือผลิตสื่อออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV 
4.จัดท าส าเนาวีดิทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สาธารณะ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
ต่างๆเช่น 

-พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาทักษะที่จ า เป็นส าหรับการ เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ 
 - พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ นั ก
ประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที ่๗ 
จรรยาบรรณบุคลากร 

มาตรฐานจรยิธรรมของบคุลากร 

บคุลากรของมหาวิทยาลัย ต้องยดึมัน่ในมาตรฐานจรยิธรรม ดงันี้ 
1.มีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2.ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงานโดยยึดหลักศีลธรรม นโยบาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศและ
ประเพณีของมหาวิทยาลัย 
3.ละเว้นการประพฤติปฏิบัติหรือกระท าใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.รู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
6.มีทัศนคติ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติและปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถตามมาตรฐานภาระงานที่ก าหนด 
7.ขยันมุ่งม่ันและใฝ่ใจพัฒนาตนให้มีความรู้ มีทักษะการท างาน รวมถึงมีบุคลิกภาพเหมาะสมแก่ฐานะ 
8.กัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีเมตตาทางกาย วาจา และใจต่อเพ่ือนร่วม งาน มีน้ าใจ ให้ความ
เคารพผู้อื่น มีความยุติธรรม 
9.ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
10.ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน สังคม และประเทศชาติ 
11.มีความสุภาพเรียบร้อยทางการ วาจา ปฏิบัติยึดมั่นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตในขณะปฏิบัติหน้าที่และโอกาสอ่ืนๆ 
12.อุทิศเวลาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
13.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน มีเมตตา เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้ วยความเสมอภาค    
มีความเป็นธรรมละเว้นการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างไม่ว่าด้วยกิจการใดๆ 
14.หมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา สร้างสรรค์เผยแพร่งานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่จะก่อให้
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผ ลงานของตนและไม่
ลอดเลียนผลงานของผู้อื่น 
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15.ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของตนเองและแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าหรือการ
พัฒนาสร้างสรรค์อย่างชัดเจน และน าผลงานของตนไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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ส่วนที ่8 
การตดิตามประเมนิผล 

ส่วนงานบรหิารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาบคุลากร 

 ให้คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงานบนิหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประกอบด้วย 
   1.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร  ประธานกรรมการ 
   2.รองผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร  กรรมการ 
   3.หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน  กรรมการ 
   4.นักจัดการงานทั่วไป/ผู้รับผิดชอบ กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

การตดิตามประเมินผล  
 1.ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 2.ผู้อ านวยการท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ 1 
 3.น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนด 
 4.ผู้อ านวยการน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
 5.ผลตรวจการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของส่วนงานต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แบบตดิตามผลการปฏบิัตงิานก่อนการฝึกอบรม 
สว่นงานบรหิาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ค าชี้แจง     
๑.  แบบประเมินนี้จัดขึ้นส าหรับติดตามผลการปฏิบัติงานก่อนการอบรมมีการน าองค์ความรู้ ข้อเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ประยุกต์ใช้จริงกับการปฏิบัติงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑.๑   เพ่ือทราบถึงผลการพัฒนาในระดับการเรียนรู้ (Learning)  โดยสังเกตถึงการ 

เปลี่ยนแปลงความรู้ รวมถึงทัศนคติก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  และระดับการน าความรู้ไปใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมโดย
สรุปเป็นภาพรวม มิได้น าเสนอเป็นรายบุคคล 
 ๑.๒  เพ่ือน าข้อมูลการติดตามผลเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน            
การอบรมในครั้งต่อๆ ไป ให้เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและองค์กรอย่างสูงสุด  

๒.  ขอความร่วมมือประเมินตามแบบติดตามผลการอบรม 
 
ชดุที ่ ๑    แบบประเมนิการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ที่ก่อนการอบรม 

(ส าหรบัผูบ้งัคบับัญชากรอกเพื่อตดิตามผลการอบรม) 
สว่นที ่๑  ขอ้มลูทัว่ไป    
ค าอธิบาย   

เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างตามที่ส่วนงานได้ ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม โปรดประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม  ดังต่อไปนี้ 
1.ก่อนการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งให้ท่านทราบหรือไม่ อย่างไร 

   รายงานให้ทราบว่าไม่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน    มารายงานด้วยตนเอง 
   ไม่มีการรายงานในทางใดเลย      อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

ค าอธิบาย    ขอให้ท่านพิจารณาและประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดท่านก่อนการฝึกอบรมว่ามีการถ่ายโอน  

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม…………………………………………………… 

ต าแหน่ง....................................................................... 

ส่วนงาน....................................................................... 

ลงวันที่......................................................................... 
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                  ความรู้ต่างๆ จากการอบรมสู่การปฏิบัติงาน ต่อไปนี้ในระดับใด  โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   
                  ระดับคะแนนตามที่ท่านได้น าแนวคิด และความรู้ต่างๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเจา้หนา้ทีผ่า่นการฝึกอบรมมรีะดบัการน าความรูไ้ปใช้ 
ต่อไปนีเ้พยีงใด 

น้อยทีสุ่ด 
๑ 

น้อย 
๒ 

ปานกลาง 
๓ 

มาก 
๔ 

มากทีส่ดุ 
๕ 

1.  ก่อนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีองค์ความรู้ ความเข้าใจต่างๆ ในงานที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ก่อนการอบรมมีการขยายผลและถ่ายทอดความรู้จากการอบรมให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

     

3. ท่านรู้สึกว่าก่อนการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีความสามารถ และ
ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

     

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาของมีความตั้งใจที่จะน าองค์ความรู้ ต่างๆ ก่อนการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น 
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ส่วนที่  2   : สรุปผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม 
ค าอธิบาย   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในแต่ละข้อเพียงช่องเดียว เพื่อตอบค าถาม  ดังต่อไปนี้ 
2.๑   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ผ่านการอบรมมีการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติต่องานที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังการอบรมหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  
 

หลังการฝึกอบรม 
ระดับการเปลี่ยนแปลง/ความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

5.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

      

6.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานและองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

      

7.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ก่อนเข้าฝึกอบรม 

      

8.ประเมินโดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

      

9.ภายหลังผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผ่านการอบรม หลักสูตร ท่านพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

      

10.ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรม ได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

      

 ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อหน่วยงาน 

 
12.  ท่านคิดว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนี้คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ 
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    ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นประโยชน์          คุ้มค่าน้อยและเป็นประโยชน์น้อย  
         คุ้มค่าปานกลางและเป็นประโยชน์ปานกลาง    คุ้มค่ามากและเป็นประโยชน์มาก 
13.   ท่านได้ให้ความสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน าความรู้ ทักษะ แนวคิดที่ได้จากการ   
        ฝึกอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างไร  

มอบหมายงานให้เหมาะสมหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้ปฏิบัติ 
สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
ให้โอกาสในการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเรียนรู้ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยตนเอง   
ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยน าความรู้  

     ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้  
    จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในการพัฒนางาน 

ไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
14.  ถ้ามีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก ท่านจะสนับสนุนส่งผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืนเข้ารับฝึกอบรมอีก 
       หรือไม่ 

  สนับสนุนส่งผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืนๆ เข้าอบรม 
 ไม่สนับสนุน  

 
    ผูป้ระเมนิ 

 
 

ผู้อ านวยการสว่นงานบรหิาร 
ส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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แบบตดิตามผลการปฏบิัตงิานหลงัการฝึกอบรม 
สว่นงานบรหิาร ส านกัสง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารสงัคม 

ค าชี้แจง     
๑.  แบบประเมินนี้จัดขึ้นส าหรับติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรมและศึกษาผลของการน าองค์ความรู้ ข้อเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ของผู้ผ่านการ

อบรมที่น ามาพัฒนา  ปรับปรุง  ประยุกต์ใช้จริงกับการปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑.๑   เพ่ือทราบถึงผลการพัฒนาในระดับการเรียนรู้ (Learning)  โดยสังเกตถึงการ 

เปลี่ยนแปลงความรู้ รวมถึงทัศนคติหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม  และระดับการน าความรู้ไปใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม
โดยสรุปเป็นภาพรวม มิได้น าเสนอเป็นรายบุคคล 
 ๑.๒  เพ่ือน าข้อมูลการติดตามผลเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน            
การอบรมในครั้งต่อๆ ไป ให้เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและองค์กรอย่างสูงสุด  

๒.  ขอความร่วมมือประเมินตามแบบติดตามผลการอบรม 
 
ชดุที ่ ๑    แบบประเมนิการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ทีห่ลังผา่นการอบรม 

(ส าหรบัผูบ้งัคบับัญชากรอกเพื่อตดิตามผลการอบรม) 
สว่นที ่๑  ขอ้มลูทัว่ไป    
ค าอธิบาย   

เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างตามที่ส่วนงานได้ ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม โปรดประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม  ดังต่อไปนี้ 
1.หลังจากการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานผลการฝึกอบรมให้ท่านทราบหรือไม่ อย่างไร 

   สรุปรายงานให้ทราบ     มารายงานด้วยตนเอง 
   ไม่มีการรายงานในทางใดเลย    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

 
 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม…………………………………………………… 

ต าแหน่ง....................................................................... 

ส่วนงาน....................................................................... 

ลงวันที่......................................................................... 
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ค าอธิบาย    ขอให้ท่านพิจารณาและประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดท่านหลังการฝึกอบรมว่ามีการถ่ายโอน  
                  ความรู้ต่างๆ จากการอบรมสู่การปฏิบัติงาน ต่อไปนี้ในระดับใด  โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   
                  ระดับคะแนนตามที่ท่านได้น าแนวคิด และความรู้ต่างๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากเจา้หนา้ทีผ่า่นการฝึกอบรมมรีะดบัการน าความรูไ้ปใช้ 
ต่อไปนีเ้พยีงใด 

น้อยทีสุ่ด 
๑ 

น้อย 
๒ 

ปานกลาง 
๓ 

มาก 
๔ 

มากทีส่ดุ 
๕ 

1.  หลังการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีองค์ความรู้ ความเข้าใจต่างๆ ใน
งานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีการขยายผลและถ่ายทอดความรู้จากการอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 

     

3. ท่านรู้สึกว่าหลังการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีความสามารถ และ
ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

     

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาของมีความตั้งใจที่จะน าองค์ความรู้ ต่างๆ จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น 
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ส่วนที่  2   : สรุปผลการปฏิบัติงานหลังผ่านการฝึกอบรม 
ค าอธิบาย   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในแต่ละข้อเพียงช่องเดียว เพื่อตอบค าถาม  ดังต่อไปนี้ 
2.๑   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ผ่านการอบรมมีการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติต่องานที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังการอบรมหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  
 

หลังการฝึกอบรม 
ระดับการเปลี่ยนแปลง/ความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง มาก ค่อนข้าง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

5.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

      

6.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานและองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

      

7.ประเมินโดยภาพรวมหลังการอบรมหลักสูตร ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ก่อนเข้าฝึกอบรม 

      

8.ประเมินโดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

      

9.ภายหลังผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผ่านการอบรม หลักสูตร ท่านพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

      

10.ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรม ได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

      

 ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อหน่วยงาน 
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12.  ท่านคิดว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนี้คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ 
    ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นประโยชน์          คุ้มค่าน้อยและเป็นประโยชน์น้อย  

         คุ้มค่าปานกลางและเป็นประโยชน์ปานกลาง    คุ้มค่ามากและเป็นประโยชน์มาก 
13.   ท่านได้ให้ความสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน าความรู้ ทักษะ แนวคิดที่ได้จากการ   
        ฝึกอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างไร  

มอบหมายงานให้เหมาะสมหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้ปฏิบัติ 
สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
ให้โอกาสในการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเรียนรู้ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยตนเอง   
ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยน าความรู้  

     ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้  
    จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในการพัฒนางาน 

ไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
14.  ถ้ามีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก ท่านจะสนับสนุนส่งผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืนเข้ารับฝึกอบรมอีก 
       หรือไม่ 

  สนับสนุนส่งผู้ใต้บังคับบัญชาคนอ่ืนๆ เข้าอบรม 
 ไม่สนับสนุน  

 
       ผูป้ระเมนิ 

 
 

ผู้อ านวยการสว่นงานบรหิาร 
ส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 



31 
 

 
 

  



แผนพฒันาบุคลากรส่วนงานบริหาร

สาํนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
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