
1แผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  จังหวัดตาก

สวนท่ี ๑
บทนํา

แผนพัฒนาอาจารย ระยะ  5  ป ( พ.ศ. 2555 – 2559 )    หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก     ฉบับนี้  จัดทําขึ้นภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะที่ 11  ( พ.ศ. 2555 – 2559 )    โดยจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมขอมูลมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย จากกระบวนการที่เปน
ระบบไดแก  การวิเคราะห swot  การสํารวจความตองการของอาจารย ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอาจารยอยางเปนรูปธรรม

การพัฒนาอาจารย ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณคาทางวิชาการของหนวยวิทยบริการ      
ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะนําหนวยวิทยบริการ ไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด คือ “มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการ
ใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและปรัชญา  โดยจัดการศึกษาพัฒนาองคความรู บูรณาการ
กับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคปจจุบัน จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาอาจารยประจํา ใหอาจารยเห็นคุณคาเกิดการยอมรับและเห็นความสําคัญ
ของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ อันจะทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น การพัฒนาอาจารย เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา สงเสริมใหคณาจารยพัฒนากาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยมุงใหแสวงหาความรู 
และความคิดใหมๆ ทางการศึกษา เผยแพร และถายทอดความรู ความคิดและใหบริการวิชาการแก
สังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การที่ผูสอนเปนผูที่มีคุณภาพ ยอมจะสงผลใหผูเรียน
เปนผูมีคุณภาพตามไปดวย

อาจารยประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร

1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑) นายบุญเตือน  ทรัพยเพชร ป.ธ.๙,ศศ.ม.(การบริหารองคการ)
๒) พระครูโกวิทบุญเขต พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๓) พระครูบรมธาตุกิจจาทร ร.บ.(รัฐศาสตร),พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๔) พระอธิการเฉลย  ฉนฺทโก ประโยค ๑-๒,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๕) นายครวญ  ลิ้มสุวรรณ ศศ.บ.(การจัดการ),ศศ.ม.(ไทยศึกษา)

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑) ดร.วีระ  จุฑาคุปต น.บ.(นิติศาสตร),ศศ.ม.(พัฒนาสังคม),ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
๒) พระมหาจักรพันธ  จกฺกวโร ป.ธ.๕,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๓) นายอํานาจ  ทาปน ป.ธ.๖,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๔) นายอํานาจ  สาเขตร ศศ.บ.(การจัดการ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
๕) นางธีรพร  ไทยแท วท.บ.(วิทยาการคอมฯ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
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3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๑) รศ.บุญเรือน พึ่งผลพูน น.บ.(นิติศาสตร),กศ.บ.(ฟสิกส),กศ.ม.(การประเมินผลการศึกษา)
๒) ผศ.ปราณี  บุญมัติ กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(ภาษาไทย)
๓) ผศ.ชนาฏ  จันทะโก กศ.บ.(ภาษาไทย),กศ.ม.(ภาษาไทย)
๔) ผศ.เอมอร  เนียมนอย กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
๕) นางอุบลรัตน  ตัญตระกูล กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

อัตรากําลังอาจารยในปจจุบัน

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
การจัดการเชิงพุทธ ๕
รัฐประศาสนศาสตร ๕ ๑
การสอนภาษาไทย 5

อัตรากําลังท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

สาขาวิชา ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร
การสอนภาษาไทย ๓ ๑

อัตรากําลังอาจารยท่ีตองการในอนาคต

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร 1
การสอนภาษาไทย 1
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สวนท่ี ๒
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT)

อาจารย หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดตาก

๒.๑ จุดแข็ง (Strenght)
๒.๑.๑ อาจารยหนวยวิทยบริการ รอยละ 90 มีความรูและประสบการณรวมทั้งความชํานาญ

วิชาการดานพระพุทธศาสนา และศาสตรตางๆ
๒.๑.๒ อาจารยหนวยวิทยบริการ มีตนทุนทางสังคมสูง สามารถสรางเครือขายกับ

สถาบันการศึกษา และสวนราชการ ไดเปนอยางดี
๒.๑.๓ อาจารยหนวยวิทยบริการ มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่จัดการศึกษา และมีคุณสมบัติตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
๒.๓.๔ อาจารยหนวยวิทยบริการ มีปฏิสัมพันธที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ

แกไขปญหา เพื่อการบูรณาการในการเรียนการสอน

๒.๒ จุดออน (Weakness)
๒.๒.๑ อาจารยหนวยวิทยบริการ ขาดการยกยองใหเกียรติ คาตอบแทนที่เหมาะสม และการ

สรางขวัญกําลังใจ
๒.๒.2 อาจารยหนวยวิทยบริการ มีภาระหนาที่ในการบริหารงานมาก จึงเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาองคความรู ประสบการณ ระบบการเรียนการสอน การแตงตําราวิชาการ และการวิจัย
๒.๒.3 อาจารยหนวยวิทยบริการ ขาดการสนับสนุนสงเสริม กระบวนการพัฒนาองคความรู 

และทักษะการบูรณาการในดานการเรียนการสอน

๒.๓ โอกาสการพัฒนา (Opportunity) 
๒.๓.๑ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน มีความสนใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา จึงเปนโอกาส

ในการพัฒนาองคความรู และประสบการณ ในการบริการวิชาการแกชุมชน และสังคม
๒.๓.๒ สามารถพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือรองรับคณาจารย ท่ีมีความรูและ

ประสบการณเพิ่มมากขึ้น

๒.๔ ภาวะคุกคาม (Threat)
๒.๔.๑ เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มีผลตอกระบวนการในการคัดเลือกอาจารยที่มีองคความรู และประสบการณ
2.4.2 โอกาสในการบรรจุของอาจารยประจําหนวยวิทยบริการฯจังหวัดตาก ไมมีเลยเพราะ

สถานะของหนวยวิทยบริการ และขาดการสงเสริมสนับสนุนจากตนสังกัด
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สวนท่ี ๓
แผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดตาก

ระยะท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ
“พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของอาจารย ใหมีความรู  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ”

๓.๒ พันธกิจ
๓.๒.๑ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหอาจารยมีองคความรู และประสบการณเพิ่มสูงขึ้น
๓.๒.๒ ใหความสําคัญ สรางขวัญกําลังใจ และรักษาอาจารยใหคงอยูในองคกร

๓.๓ วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ
๓.๓.๑ เพ่ือสนับสนุนกลยุทธของยุทธศาสตรแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะท่ี 11      

( พ.ศ.2555 – 2559 ) 
๓.๓.๒ เพื่อพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ ใหมีความรูทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ

ปรัชญา สามารถบูรณาการกับศาสตรตางๆ มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจ
และปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อสวนรวม

๓.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) 
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559)   

บรรลุวัตถุประสงค หนวยวิทยบริการจึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอาจารยไวดังนี้ คือ  
๓.๔.๑ พัฒนาองคความรู สงเสริมสนับสนุนประสบการณ และศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน และการบริการวิชาการ
๓.๔.๒ พัฒนาคาตอบแทน  สวัสดิการ  ใหความสําคัญ สรางขวัญและกําลังใจ ใหมีคุณภาพ

และความมั่นคงในชีวิต
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สวนท่ี ๔
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการ

ระยะท่ี ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )
๔.๑ พัฒนาองคความรู สงเสริมสนับสนุนประสบการณ และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ

แผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) ไดกําหนดยุทธศาสตร การ
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยระบุเปาประสงคให
บัณฑิตมีความรอบรูดาน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิง
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีกลยุทธในการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของอาจารย  ใหมีความรู  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดแผนพัฒนาองคความรู สงเสริมสนับสนุนประสบการณ และศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยมีการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และมาตรการ 
ไวดังนี้

ยุทธศาสตร
พัฒนาองคความรู สงเสริมสนับสนุนประสบการณ และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการ

เปาประสงค
๑. อาจารยมีองคความรู ประสบการณ และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้น
๒. อาจารยสามารถผลิตเอกสารประกอบการสอน และตําราทางวิชาการ เพื่อใชในระบบการ

เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
๓. อาจารยสามารถผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน และ

การพัฒนาระบบการบริหารงาน
๔. การบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
๑. คุณวุฒิอาจารยประจําตรงตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๒. อาจารยรอยละ 80 ไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมองคความรู ทักษะ ประสบการณ และศักยภาพ

ในการเรียนการสอน
๓. เอกสารประกอบการสอน และตําราทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔. ผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชนในการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการบริหารงาน
๕. ชุมชน และสังคม เกิดองคความรู และไดประโยชน จากการบริการวิชาการ

มาตรการ
๑. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมองคความรูทักษะประสบการณ และ

ศักยภาพ ในการเรียนการสอน
๒. สงเสริมสนับสนุนโครงการ และงบประมาณ ในการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

ตําราทางวิชาการ และผลงานวิจัย
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6แผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะท่ี  ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

๑ โครงการอาจารยพบครูมืออาชีพ

๒ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๓ จัดซ้ือเอกสารและตําราทางวิชาการ

๔ โครงการปรับปรุงหองสมุด

๕ โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน

๖ โครงการผลิตและพัฒนานักวิจัย

๗ โครงการวิจัยเร่ือง

๘ โครงการวิจัยเร่ือง

๙ โครงการวิจัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐ โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑๑ โครงการวิจัยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๑๒ โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑๓ โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน

๑๔ โครงการบริการวิชาการแกสังคม

๑๕ โครงการนิสิตอาสาพัฒนา

๑๖ กิจกรรมเขารวมการประชุมและทํางานรวมกับวิทยาลัย
สงฆพุทธชินราช

๑๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการรวมดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองคกร

18 โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา (QA DAY)

19 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรหนวยวิทย
บริการ

20 โครงการกิจกรรม ๕ ส.
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7แผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  จังหวัดตาก

๔.๒ พัฒนาคาตอบแทน สวัสดิการ  ใหความสําคัญ สรางขวัญและกําลังใจ ใหมีคุณภาพและ
ความม่ันคงในชีวิต

การพัฒนา และธํารงรักษาอาจารย ท่ีมีคุณภาพใหคงอยูกับหนวยวิทยบริการตลอดไป เปน
สิ่งจําเปนที่ตองอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไวซึ่งอาจารยที่มีองคความรูความสามารถ โดยผาน
กระบวนการพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีสามารถแขงขันกับองคกรภายนอกได  
นอกจากนั้น  ยังตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส และเปน
ระบบ  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ   ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ชวยสงเสริมสนับสนุน
ใหอาจารย ไดรับการยกยอง  ใหเกียรติ  เปนที่ยอมรับในคุณคาและความสามารถ ทั้งในดานการมีสวน
รวม และความกาวหนา  ตลอดจนความมั่นคงในการทํางาน  ซึ่งจะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก
อาจารยไดอยางเปนรูปธรรม   โดยหนวยวิทยบริการไดกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
และมาตรการการพัฒนาคาตอบแทน  สวัสดิการ  ใหความสําคัญ สรางขวัญและกําลังใจ ใหมีคุณภาพ
และความมั่นคงในชีวิต ไวดังนี้

ยุทธศาสตร
พัฒนาคาตอบแทน  สวัสดิการ  ใหความสําคัญ สรางขวัญและกําลังใจ ใหมีคุณภาพและความ

มั่นคงในชีวิต ไวดังนี้

เปาประสงค
๑. มีระบบระบบคาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม
๒. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรม
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

อาจารยไมนอยกวารอยละ 80  มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน

มาตรการ

๑. ทบทวนและพัฒนาระบบคาตอบแทน   และสิทธิประโยชนของอาจารย ใหสามารถ
แขงขันกับมหาวิทยาลัยของรัฐได

๒. กําหนดแผนงบประมาณ แนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก            
ที่เหมาะสมเพิ่มเติมแกความตองการ และจํานวนของอาจารย

๓. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส เปนธรรม
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8แผนพัฒนาอาจารยหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาหนวยวิทยบริการ ระยะท่ี  ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

๑ การใหความสําคัญ และสรางขวัญกําลังใจ แกบุคลากร
สายวิชาการ

๒ โครงการจัดงานทําบุญวันครบรอบหนวย

๓ การจัดสวัสดิการและกําหนดคาตอบแทนที่จูงใจ ตาม
ภาระของงานและผลงาน

๔ โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม

๕ จัดซ้ือครุภัณฑหองสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๖ จัดซ้ือครุภัณฑหองสาขาวิชารัฐศาสตร

7 จัดซ้ือครุภัณฑหองสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
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