๑

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป ๒๕๕๘

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒

คํานํา
การส งเสริ มและพัฒนาใหบุ คลากรมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบั ติ งาน
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรม จะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนพัฒนา
บุคลากรของสวนงานที่ผานการวิเคราะหขอมูลรายบุคคล จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
ของสวนงาน
จริยธรรม หมายถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกในหนาที่ เอื้อเฟอตอพระธรรม
วิ นั ย คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
ประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป ๒๕๕๘ ของสถาบันภาษาฉบับนี้ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสืบไป

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
รักษาการผูอํานวยการสถาบันภาษา

๓

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

๑. พัฒนาระบบการ
๑. ระบบการบริหาร
บริหารจัดการสถาบัน จัดการสถาบันภาษาที่มี
ภาษาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

เปาหมายตัวชี้วัด
ในแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ๒๕๕๘ ของสถาบันภาษา
คา
กลยุทธ
วิธีการ
หนวยนับ เปาหมาย
ของตัวชี้วัด
๑. พัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารและ
บุคลากรโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ

๑.๑ เขาศึกษากับ
สถาบันภาษา ของ
มหาวิทยาลัย

รูป/คน

๘

ครั้ง

๒๐ ครั้ง/ป

ตัวชี้วัด
๑. จํานวน
ผูบริหารและ
บุคลากรทีผ่ าน
การฝกอบรม

ผูรับผิดชอบ
สวนงานบริหาร

๑.๒ ฝกทักษะ
ทางดานภาษากับ
ประสบการณจริง
๑.๓ เขาศึกษาตอ ณ
สถาบันสอนภาษา
ในตางประเทศ

๒. พัฒนากายและจิต
ของบุคลากรใหมีความ
สงบเยือกเย็นในการ
ทํางาน

๒ พัฒนาศักยภาพ
ของผ๔บริหารและ
บุคลากรโดยอาศัยการ
ทําวัตรสวดมนตและ
ปฏิบัติธรรม

๒.๑ มีการทําวัตร
สวดมนตและเจริญ
สติกอนทํางานทุก
วันจันทร

๒. จํานวน
สวนงานบริหาร
ผูบริหารและ
บุคลากรฝกปฏิบัติ
และปสิทธิผลใน
การทํางาน

๔
๒. เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอรมาก
ยิ่งขึ้น

๒. สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากร
ไดศึกษาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม

๒.๑ ศึกษาเพิ่มเติม
จากบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญดาน
คอมพิวเตอร

๓.๒ เขาอบรมตาม
หลักสูตรตางๆ ที่
สวนงานใน
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
๓. บุคลากรสามารถดูแล ๓. สนับสนุนให
๓.๑ สงเสริมให
เว็บไซตไดอยางชํานาญ บุคลากรเขารวมอบรม บุคลากรเขารับการ
การและสามารถ
สัมมนาการดูแล
อบรมสัมมนา
ถายทอดความรูให
เว็บไซต
วิชาการวาดวยการ
บุคลากรอื่นๆ ไดเปน
ดูแลเว็บไซต
อยางดี
๔. เจาหนาที/่ ผูบริหาร ๔. สงเสริมและ
๔.๑ เขาศึกษาตอ
สามารถใหบริการแก
สนับสนุนใหบุคลากร ณ ประเทศสิงคโปร
นิสิตทุกระดับการศึกษา ไดศึกษาตอ ณ
๔.๒ ฝกทักษะดาน
ไดอยางประทับใจ
ประเทศสิงคโปร
ภาษาอังกฤษกับ
ประสบการณจริง
๕. ผูบริหาร/เจาหนาที่มี ๕. สงเสริมและ
๕.๑ ศึกษาเพิ่มเติม
ความรูความสามารถ
สนับสนุนใหผูบริหาร/ จากผูบริหาร/
เกี่ยวกับการบริหาร
บุคลากรไดศึกษา
บุคลากรใน

รูป/คน

๑

๒. จํานวน
บุคลากรที่มี
ความรู
ความสามารถใน
การใช
คอมพิวเตอรเพิ่ม
มากขึ้น

สวนงานบริหาร

รูป/คน

๑

๓. จํานวน
บุคลากรที่
สามารถดูแล
เว็บไซตไดเปน
อยางดี

รูป/คน

๑

๔. จํานวน
สวนงานบริหาร
บุคลากรที่
สามารถใหบริการ
ดานภาษาอังกฤษ
ได

รูป/คน

๑

๕. จํานวน
ผูบริหาร/
บุคลากรที่มี

สวนวิชาการ

สวนงานบริหาร

๕
องคกรมากยิ่งขึ้น

รูปแบบและแนว
มหาวิทยาลัยที่มี
ทางการบริหารองคกร ความเชีย่ วชาญดาน
เพิ่มเติม
การบริหาร

ความรู
ความสามารถใน
การบริหารเพิ่ม
มากขึ้น

๕.๒ ศึกษาเพิ่มเติม
จากสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ
๖.ผูบริหาร/เจาหนาที่ มี ๖.สงเสริมใหผูบริหาร ๖.๑ ศึกษาจาก
ความรูความเขาใจใน
และเจาหนาที่ไป
เอกสาร และผูมี
ระบบการประกัน
ศึกษาเรียนรูระบบการ ความเชี่ยวชาญดาน
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ

รูป/คน

๖

๖.๒ เขาอบรม
ตามที่ตางๆ
๗.สงเสริมใหบุคลากร ๗. เขาอบรมการทํา
ไดเรียนรูการทําวิจัย วิจัย จากสวนงาน
ตางๆ

รูป/คน

๒

๗. บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการทํา
วิจัย

๕. จํานวน
ผูบริหาร/
บุคลากรมีความรู
ความเขาใจใน
ระบบ/วิธีการการ
ประกันคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
๕. บุคลากรมี
ความรู ความ
เขาใจในการทํา
วิจัยมากยิ่งขึ้น
และสามารถทํา
วิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สวนงานบริหาร/
สวนวิชาการ

สวนงานบริหาร/
สวนวิชาการ

๖

