การประชุมคณะกรรมการอานวยการประจาคณะเทคนิคการแพทย์
เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเสนอพิจารณา
4.2.2 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปี 2562-2565
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
--------------------------------------สรุปเรื่อง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2562 เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2562-2565 นั้น
เพื่อให้การดาเนิน งานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ สอดรับกับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2564 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิ คการแพทย์
ฉบับปรับปรุงประจาปีงบประมาณ 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีสาระสาคัญในการปรับปรุงแผนฯ ดังนี้
1. กาหนดสมรรถนะเฉพาะงานตามตาแหน่ง (Technical Competency) เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
สมรรถนะที่มหาวิทยาลั ย กาหนด เพื่อเป็ น กรอบหรือแนวทางในการพัฒ นาบุ คลากรให้ มี ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละ
สายอาชีพ และเพื่อสร้างระบบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP)
2. ปรับปรุงค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดรับกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ปรั บ ปรุ ง ค่ า เป้ า หมายเป็ น : ร้ อ ยละ 90 ปี ง บประมาณ 2563 ร้ อ ยละ 95
ปีงบประมาณ 2564 และร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากลและนานาชาติต่ออาจารย์
ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เป็น
1:1 ในปีงบประมาณ 2563,
1:1.1 ในปีงบประมาณ 2564 และ
1:1.2 ในปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.7 เปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) อยู่ในระดับตามความคาดหวัง
เปลี่ยนค่าเป้าหมาย เป็น ร้อยละ 90 ปีงบประมาณ 2563-2565
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ข้อเสนอเพื่อทราบ
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
----------------------------------

แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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คานา
ในโลกยุคปัจจุบั นมีการเปลี่ ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และวิธีคิดของผู้ คน
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างมากต่อขบวนการทางานของบุค ลากรในองค์กรต่างๆ ที่ต้องปรับตัวรับกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากที่มีผลต่อการดาเนินงานให้สาเร็จของ
องค์กร การที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสามารถดาเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ ให้สาเร็จได้
ด้วยดีนั้น บุคลากรทุกระดับ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันผลักดันภารกิจให้ลุ ล่วง ประกอบกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายการบริหารบุคคล ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้เป็นทิศทางเดียวกันและสามารถพัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้อมสาหรับการ
เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองรับแผนปฏิบัติ
การคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2563-2565 คณะฯ จึงได้มีคาสั่ง ที่ 075/2563
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา 4 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบาบัด และภาควิชากายภาพบาบัด พร้อมด้วย
ผู้อานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานนโยบายและ
แผน และหัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นตามบริบท
ของงานที่รับผิดชอบมีการกาหนดกลยุทธ์ และรูปแบบการพัฒนา ระยะเวลา วางแผนด้านงบประมาณ กาหนด
ตัวชี้วัดรายปี และผู้รับผิดชอบ และมีความเห็นพ้องต้องกันในการกาหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี และแผนกิจกรรมประจาปีต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
--------------------------------ทุกองค์กรและสถาบันต่างๆ มีปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญคือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทของ
ตนเอง ร่วมกันในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงจาเป็นต้องกาหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางในการให้ได้มาและดารงรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านสมรรถนะในการทางาน ความสุขในการทางาน และสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้
เกิดความรักองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมเสียสละและทุ่มเทการทางานอย่างเต็มที่ กระบวนการได้มา
ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง เริ่ ม จากการก าหนดเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ เข้ า การจั ด ท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากาลังทดแทน เพื่อให้การ
ดาเนิ น งานเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ คณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้กาหนดวิสั ยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมองค์กรไว้ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์: “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศ
ด้านวิช าชีพและการวิจั ย ในระดับ สากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์ กรคื อ “ร่ว มกันประสานความเชี่ย วชาญ
หลากหลายทางวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของคณะฯ”

พันธกิจ: คณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติตามพันธกิจของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีพันธกิจหลัก
4 ด้าน คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร: กาหนดขึ้นจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารประจาคณะเทคนิคการแพทย์ซึ่ง
พิจารณาจากสมรรถนะและเป้าหมายของคณะฯ ร่วมกับการรวบรวมความเห็นของบุคลากร โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรมีความศรัทธาและปฏิบัติตามค่านิยมนี้พร้อมเพรียงกัน เพื่อผลักดันการดาเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ทั้งนี้ค่านิยมหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ที่มีอักษรย่อ AMS-CMU ได้แก่
A – Agility
มีความคล่องตัว
M – Merit
มีคุณธรรม
S – Social Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน
C – Competency
มีความสามารถในการแข่งขันได้
M – Model
เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงาน
U – Unity
มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
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ประเภทของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยได้กาหนดประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ บุ ค ลากรสายบริ ห ารวิ ช าการ และบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร และก าหนดประเภท
ผู้ปฏิบัติงานตามระบบและกระบวนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม A: พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าผู้ ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจาก
ข้าราชการและรับบานาญ
4. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม B: พนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
และต่อสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
5. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม C: พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจาก
ลูกจ้างประจา
6. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม D: พนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่บรรจุตาม พรบ. มช. 2530
7. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม E: พนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่บรรจุตาม พรบ. มช. 2553
8. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม F: พนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน
9. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม EP : พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างตามภารกิจ ระยะเวลา
สัญญาจ้าง 3-5 ปี
10. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

สภาพปัจจุบันของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มีจานวนบุคลากร จานวนทั้งสิ้น 276 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ.2563) โดยจาแนกจานวนออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ ดังนี้
1. จาแนกตามสายปฏิบัติงานประเภทหลัก ได้แก่
1) บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 112 คน
2) บุคลากรสายบริหารวิชาการ จานวน 0 คน
3) บุคลากรสายปฏิบัติการ
จานวน 164 คน
2. จาแนกตามระบบการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
1) ข้าราชการ
จานวน 28 คน
2) ลูกจ้างประจา
จานวน 12 คน
3) พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มต่างๆ จานวน 150 คน
4) พนักงานส่วนงาน
จานวน 86 คน
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นอกจากนี้ แบ่ งตามตาแหน่ งทางวิช าการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรคณะฯ แล้ว
พบข้อมูล ดังนี้
1. สายวิชาการ มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับต่างๆ ดังนี้
1) ศาสตราจารย์
จานวน 3 คน
2) รองศาสตราจารย์
จานวน 21 คน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 57 คน
4) อาจารย์
จานวน 31 คน
2. บุคลากรสายปฏิบัติการ มีผู้ดารงตาแหน่ง
1) ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 0 คน
2) ชานาญการ
จานวน 1 คน

โครงสร้างการบริหารของคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วยหน่วยงานหลักทั้งหมด 6 หน่วยงาน คือ
1. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
2. ภาควิชารังสีเทคนิค
3. ภาควิชากิจกรรมบาบัด
4. ภาควิชากายภาพบาบัด
5. สานักงานคณะเทคนิคการแพทย์
6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ได้แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสายงานในทุกหน่วยงานของคณะฯ และตาราง
ที่ 2 แสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามภาควิชา ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาใน ปีการศึกษา
2562
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามกลุ่มสายงาน
กลุ่มสายงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบตั ิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
ข้าราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ สายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว-พนักงานส่วน
งาน
รวม

26

ภาควิชา
กายภาพ
บาบัด
8

ภาควิชา
รังสี
เทคนิค
5

ภาควิชา
กิจกรรม
บาบัด
6

ภาควิชา
เทคนิค
การแพทย์
14

ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์
คลินิก
0

0

17

17

19

38

0

91

5

0

0

0

2

0

7

4
0
15

3
9
0

1
2
2

2
7
1

2
3
10

0
0
58

12
21
86

50

36

27

35

69

58

256

สานักงาน
คณะฯ
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รวม
59

ตารางที่ 2 แสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามภาควิชา ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
รวม

ภาควิชา
กายภาพ
บาบัด
1
5
3
8
1
8
0
0
25

ภาควิชา
รังสีเทคนิค
0
9
1
7
0
2
0
0
19

ภาควิชา
กิจกรรม
บาบัด
5
4
3
9
1
4
0
0
26

ภาควิชา
เทคนิค
การแพทย์
0
7
2
24
0
5
2
1
41

รวม
6
25
9
48
2
19
2
1
111

นโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อเตรียมความพร้ อมของบุ คลากรให้ส ามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะฯ จึงกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการให้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ การไปปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารวิ ช าการ การไปปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ จ าเป็ น และเหมาะสม
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร การไปประชุ ม สั ม มนาหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก รภายนอกจั ด
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. พัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลักของคณะฯ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม การศึกษา
ต่อ การประชุมและสัมมนา เป็นต้น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุ คลากร โดยให้
หัวหน้า
งานทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนางาน การกากับดูแลวิธีการทางาน
ในหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ การแบ่ ง ปั น ความรู้ (Knowledge Sharing) การจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) รวมทั้ง
กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มิได้จากัดเฉพาะการจัดอบรม
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เท่านั้น เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัว
บุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน ทั้งนี้โดยให้ภาควิชา/หน่วยงานจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพของบุคลากรอย่างเหมาะสม
และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อ
รับทราบข้อบกพร่องและนามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

สมรรถนะของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กาหนดระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน กาหนดสมรรถนะด้านต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจาเป็นต้องมี เป็น
พื้นฐานที่จะนาองค์กร ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้าง
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระทาได้มาก่อน
2. การบริการที่ดี (service Mind): ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มาติดต่อ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้
ประสบการณ์เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. การยึดมั่นความถูกต้อง ชอบธรรม จริยธรรม (Integrity) : การดารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมทั้ ง ตามกฎหมาย คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ และจรรยาบรรณบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. การทางานเป็ น ที ม (Teamwork) : ความตั้งใจที่จะทางานร่ว มกับ ผู้ อื่ นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของที ม
หน่วยงาน หรือสถาบัน รวมทั้งความสามารถในการสร้าง รักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม
สมรรถนะด้ า นการบริ ห าร (Managerial competency) เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั่ว ไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่กาลั งจะก้าวสู่ตาแหน่ง
บริหาร หรือ บุคคลากรสายบริหารที่กาลังจะก้าวเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการ
ดารงตาแหน่งบริหาร ดังนี้
1. สภาวะผู้ น า (Leadership) ความสามารถ หรือ ความตั้ งใจที่จะรับบทผู้ นาของกลุ่ ม กาหนด
ทิศทาง เป้าหมายวิธีการทางานได้อย่างราบรื่นได้เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
2. วิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายในการทางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
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3. การวางแผนกลยุ ท ธ์ (Strategic orientation) ความเข้ า ใจในวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของคณะฯ ได้
4. ศั ก ยภาพเพื่ อ น าการปรั บ เปลี่ ย น (Change agent) ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย น
ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้อื่นรู้ เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
5. การควบคุ ม ตนเอง (Self control) ความสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ และพฤติ ก รรมใน
สถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทน อดกลั้น เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and empowering others) ความตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Functional competency)
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) การทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหา แนวคิด โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ สามารถลาดับความสาคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ ไปของ
กรณีต่าง ๆ ได้
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ (Concern for order) ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดย
ติ ด ตาม ตรวจสอบการท างานหรื อ ข้ อ มู ล ตลอดจนพั ฒ นาระบบการตรวจสอบเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งของ
กระบวนการ
3. การสื บ เสาะหาข้ อ มูล (Information seeking) ความใฝ่ รู้เชิงลึ ก ที่จ ะแสวงหาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
4. การมองภาพองค์รวม (Conceptual thinking) การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพรวม โดยการ
จับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยง หรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้
เป็นกรอบความคิด หรือ แนวทางคิดใหม่
มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการประเมินบุคลากรเป็นรายบุคคลในระบบ CMU-MIS หน้าการจัดการ
ข้อมูล หรือ หัวข้อรายงานผลการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะเพื่อให้คณะเทคนิคการแพทย์ตรวจสอบ
ติดตามผลการประเมิน สมรรถนะเป็ น ประจาทุกปีงบประมาณ และเป็นข้อมูล ส าหรับการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ เป็นรายบุคคลและภาพรวมต่อไป
นอกจากนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กาหนด สมรรถนะเฉพาะงานตามตาแหน่ง (Technical
Competency) เพิ่มเติม เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพ
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ของตนเอง และเป็นการปรับปรุงพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึน้ และเพื่อสร้างระบบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
โดยคณะเทคนิ คการแพทย์ จะแจ้ งผลการประเมินบุคลากรเป็นรายบุคคล เมื่อสิ้ นสุ ดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี (ตุลาคม ของทุกปี)
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
สมรรถนะ
ทักษะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skill and Lifelong
Education)
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

คาจากัดความ
ความสามารถในการบูรณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย
สอนนักศึกษาให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่กาหนด
- จัดเตรียมแผนการสอนและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาที่จะสอน
- ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนักศึกษาได้ครบถ้วน ชัดเจน
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
- สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ Active Learning ที่ไม่ใช่การบรรยาย
เพียงอย่างเดียว
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
- เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและศักยภาพของผู้เรียน
- บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน
- พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- วิเคราะห์/วิพากษ์ และให้คาแนะนาผู้เรียน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนา
เพิ่มเติม
- สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย (lifelong education)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
- เป็นที่ปรึกษา/ให้คาแนะนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้อื่นภายในส่วนงานได้
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยได้
- สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน
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ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
- สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้
- สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
- สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

สมรรถนะ
คาจากัดความ
ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการดาเนินงานวิจัย ตั้งแต่การกาหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อ
วิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การนาเสนอ
ผลงาน การเผยแพร่และการนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 1
กาหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้
- เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
น่าสนใจ
- อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่รับผิดชอบได้
- สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับการทาวิจัยได้
- ร่วม/ดาเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้
ระดับที่ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
- กาหนดกรอบและแนวทางในการทาวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย
- ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
- เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ได้รบั มอบหมายได้
- นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจยั ในรูปแบบ/แหล่งต่างๆ ทีไ่ ด้รับการยอมรับใน
ศาสตร์ของตนได้
ระดับที่ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
- สามารถทาวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจยั การพัฒนา
องค์กรหรือวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน
- ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง
- ให้คาแนะนาปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจยั ในสาขาที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้
ระดับที่ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
- พัฒนาและดาเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ หรือเวทีระดับนานาชาติได้
- เป็นที่ปรึกษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง เกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้
- สร้างหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- สนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
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ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
- เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้
- สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวิจัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
- มีส่วนร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยได้

สมรรถนะ
ทักษะทางวิชาชีพ
(Professional Skill)

คาจากัดความ
ขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถตามสาขา
วิชาชีพ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ
ทักษะหัตถการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนา ปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นปัจจุบนั เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน
- กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาอาชีพของตน
- หมั่นทดลองวิธีการทางานแบบใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้
ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
- ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
แสดงทักษะในระดับที่ 1 และ
- รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่
เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- ติดตามแนวโน้มวิทยาการทีท่ นั สมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่าง
ต่อเนื่อง
แสดงทักษะในระดับที่ 2 และ
- เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสาคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อย่าง
ลึกซึ้ง
- สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
- สั่งสมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและเล็งเห็นประโยชน์ ความสาคัญขององค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต
แสดงทักษะในระดับที่ 3 และ
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการ และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ให้ปฏิบัติได้จริง
- สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน
- ขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
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ระดับ 5

แสดงทักษะในระดับที่ 4 และ
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร
(Learning organization)
- ให้คาปรึกษาและถ่ายทอดทักษะทางวิชาชีพให้แก่บุคลากร นักวิชาชีพและสห
สาขาวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- นาเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ วิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะ
ทักษะการบริการวิชาการชุมชน
(Community service skill)

คาจากัดความ
ความสามารถในการนาเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ การเป็นวิทยากร การจัดบริการสุขภาพแก่ชมุ ชน-สังคม และ
บูรณาการโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย
- รับฟังคาแนะนาและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อนามาพัฒนาตนเองให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
- สามารถนาเสนอแนวคิดในรูปเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม สื่อ
อิเล็คทรอนิคส์
- สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
- มีความรู้เนื้อหาและติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อนามาใช้ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
- มีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทีส่ อดคล้องตรงตาม
ความต้องการ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บริการ
- สามารถนาสื่ออิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
สนับสนุนต่อระบบการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
- นาผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน และการวิจัย
- สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม รวมทั้งสามารถสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและนามาปรับปรุง
ได้
- ให้คาปรึกษา แนะนาการจัดทาโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนงานแก่สังคมได้
- ริเริ่มโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4
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ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนจากงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน-สังคม
- มีส่วนร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน-สังคมให้
เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้

สมรรถนะบุคลากรสายนักวิชาชีพ
สมรรถนะ
ทักษะด้านวิชาชีพ
(Career Expertee)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

คาจากัดความ
ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพของตน แสดงความสนใจใฝ่รสู้ ั่งสมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ความรู้และความเข้าใจระบบหรือขั้นตอน
การทางานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ากับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้เบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการของ
ภาควิชา
แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 1 และ
- มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและระบบการทางานในหน่วยงานของตนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- สามารถกากับ ดูแลการปฏิบัตงิ าน วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้
แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 2 และ
- สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดเนื้อหาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ระบบระเบียบ
ในการทางาน ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ และกาหนดแนวปฏิบัติงานโดย
นาความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานของตน
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สารวจขอมูลจากการปฏิบัตงิ านและบูรณาการความรู้
ทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
- มีความรู้เชี่ยวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม
- นาความรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิ านและวิชาชีพ
- หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทัง้ เชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับที่ 4 และ
- สามารถถ่ายทอดความรู้ในสายงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่
- ออกแบบและปรับกระบวนการทางานใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้ในองค์กร
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สมรรถนะ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(English skill)
ระดับ 1

คาจากัดความ
ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ระดับ 2

-สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและทาความเข้าใจสาระสาคัญของ
เนื้อหาต่าง ๆ ได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

- สามารถ พูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสารเข้าใจได้

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตั้งสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลัก
ไวยากรณ์
-เข้าใจสานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้กับเจ้าของภาษา สามารถ
ประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง สละสลวย

สมรรถนะ

คาจากัดความ

ทักษะการบริการวิชาการชุมชน ความสามารถในการให้ความรู้ คาแนะนา การบริการและเผยแพรความรู้ตาม
(Community service skill) แนวทางวิชาชีพใหผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแก่ชุมชน-สังคม
ระดับที่ 1
- เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานบริการวิชาการตามที่หน่วยงานมอบหมาย
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ
- สามารถเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ใหผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป เพื่อใหมี
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
- ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้รับบริการและประชาชนตามแนวทางวิชาชีพ

ระดับที่ 4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
- นาข้อมูลจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
และ/หรือสร้างโครงการวิจัย

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนจากงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน-สังคม
- มีส่วนร่วมกาหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน-สังคมให้
เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้
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พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มสายปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อสมรรถนะ

:

ความรู้ด้านกฏหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

คาจากัดความ
: มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- ระบุได้วา่ กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมาตรฐานเรื่อง
ใดบ้างที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรง
แสดงออกว่ามีความรู้ความเข้าใจ
- สามารถอธิบายสาระสาคัญขั้นพื้นฐานหรือหลักของกฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในกฏระเบียบฯ
ในการปฏิบัติงานได้
ระดับ 2

- ระบุถึงรายละเอียด และประเด็นที่สาคัญในกฎระเบียบฯ ที่ตอ้ งใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
- สามารถนาหลักกฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทางานใน
และสามารถนาหลักกฎระเบียบ เรื่องที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและตรงตามเจตนารมณ์ของกฎระเบียบฯ นัน้ ๆ
ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการทางาน
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
และปรับปรุงการทางานให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบฯ ได้
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
และ สามารถนากฎระเบียบฯ
หลายฉบับมาปรับใช้ในการฏิบัติ
งานได้
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
และเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
กฎระเบียบฯ ได้

- อ่านและตีความเอกสารการปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงการทางานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบฯ ได้ ด้วย
ตนเอง
- ให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้
- สามารถนาหลักกฎหมายหลายฉบับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในคราว
เดียวกันได้อย่างเหมาะสม

- สามารถระบุถึงปัญหา ข้อจากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- เสนอแนะหลักกการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือยกร่างกฎระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั หรือเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูงขึน้
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ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล

คาจากัดความ : ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์การบริหารงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น

ระดับ 2

สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
และสามารถวิเคราะห์
ประเมินผลข้อมูลได้
ระดับ 3
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2
และสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ และระบุข้อดี ข้อเสีย
ได้
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
สามารถพยากรณ์ และตีความได้
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
สามารถออกแบบ หรือประยุกต์
วิธีการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นาเสนอทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย ฯลฯ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้

สามารถพยากรณ์ หรือ สร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่มีอยู่
สามารถออกแบบเลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทาแบบจาลองต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ชื่อสมรรถนะ

: การควบคุมคุณภาพงาน

คาจากัดความ : ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาระดับคุณภาพของผลงานโดยมีการตรวจสอบด้วยความละเอียด
รอบคอบ แม่นยา เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการให้คาแนะนา ยืดหยุ่น และผ่อนปรนในการ
ให้บริการ โดยรักษามารตรฐานในการปฏิบัติงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- เรียนรู้และพยายามปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- สอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล ผลงาน และเอกสาร
แสดงออกว่าเรียนรู้และพยายาม
ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนส่งงานไปยังกระบวนการทางานอื่นหรือหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน เกี่ยวข้องได้
ระดับ 2

- สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ผลงานทีป่ ฏิบัตไิ ด้
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
- มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน และสามารถสังเกตุความผิดปกติ
และมีความระเอียดรอบคอบใน ของงานที่เกี่ยวข้องได้
การปฏิบัติงาน
ระดับ 3

- สามารถค้นหาข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
- สามารถวางแผนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเบื้องต้นในการปฏบัตงิ านได้
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2
- ให้คาแนะนา ยืดหยุ่นและผ่อนปรนกับผู้รับบริการในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นใน
และค้นหาข้อผิดพลาดของงานที่ การปฏิบัติงาน
อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
และให้คาปรึกษาแนะนาผู้อื่น
เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ
ทางาน
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
และวางระบบการตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยของงาน

- ดูแลตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
- สอน แนะนาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัตงิ านได้ถูกต้อง แม่นยา และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
- ให้คาปรึกษาแนะนาผู้อื่นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้รักษา
ระดับคุณภาพและความถูกต้องของงานได้
- กาหนดมาตรฐานความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน
- วางระบบการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานในภาพรวมของหนวย
งาน/องค์กร
- วางแผนป้องกันและลดข้อผิดพลาดของงานในภาพรวมขององค์กร
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ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

คาจากัดความ : ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-สามารถ พูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และสื่อสาร
เข้าใจได้

ระดับ 2

-สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและทาความเข้าใจสาระสาคัญ
ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

ชื่อสมรรถนะ

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตั้งสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูกหลัก
ไวยากรณ์
-เข้าใจสานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้กับเจ้าของภาษา
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง สละสลวย

: การติดต่อประสานงานและการสร้างเครือข่าย

คาจากัดความ : การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอืน่ ทั้งภายในและนอกองค์กรในการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ภาษา การพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน ทาให้เกิดความรู้สึกและความร่วมมือที่ดีต่อกัน ส่งผลให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-มีความรู้ความเข้าใจ แต่ยังไม่แสดงทักษะดังกล่าว

ระดับ 2

-มีทักษะสร้างสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2

-นาประสบการณ์จากการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการงาน
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ระดับ 4

-สอนและถ่ายทอดทักษะให้กับผู้อื่นภายในหน่วยงานได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

-สร้างเครือข่ายงานกับผู้อื่น/หน่วยงานอืน่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ส่งผลให้งานด้านการประสบความสาเร็จ

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสายสนับสนุนงานหลัก ได้แก่ กลุม่ งานบริการ และงานทางเทคนิคเฉพาะ
เป็นงานที่มีลักษณะเเป็นงานส่งเสริมสนับสนุน หรืออานวยความสะดวกให้แก่งานสายงานหลัก เพื่อให้ดาเนินงานไป
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พนักงานกลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะ (เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
ชื่อสมรรถนะ

: การมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านบริการ

คาจากัดความ : งานที่ปฏิบตั ิได้ผลผลิตตามเป้าหมายและผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้/ข้อตกลงที่คณะ
เทคนิคการแพทย์กาหนดและหรือผู้บังคับบัญชากาหนด (TOR)
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

ทางานในหน้าที่ให้ดี ถูกต้อง มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงาน และสามารถส่งงานได้ตามกาหนด

ระดับ 2

มีแนวทางในการทางานให้ดีขึ้น และมีความกระตือรือร้น สนใจใคร่เรียนรู้
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนางานเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า
หรือ หย่อนประสิทธิภาพในการทางาน

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

ปรับปรุงวิธีการที่ทางานให้ได้ดขี ึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น
หรือทดลองวิธีการทางานแบบทีม่ ีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาในงาน
ได้
พัฒนาวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น ทาการพัฒนาระบบ ขั้นตอน
วิธีการทางาน ให้แตกต่าง อย่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานตามแผนที่
วางไว้/เป้าหมายที่กาหนดไว้
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พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาชีพ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะด้านวิชาชีพ (Career Expertee)

คาจากัดความ : ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพในการพัฒนาการทางาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับ 2

- มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและระบบการทางานในหน่วยงานของ
ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- สามารถกากับ ดูแลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้
- สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดเนื้อหาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ระบบ
ระเบียบในการทางาน ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ และนาความรู้
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานของตน
- ศึกษา วิเคราะห์ สารวจขอมูลจากการปฏิบัติงานและบูรณาการ
ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน
- มีความรู้เชี่ยวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม
- นาความรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและวิชาชีพ
- หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
- มีความรู้พื้นฐานมาก และสามารถสอนผู้อื่นจนเข้าใจได้
- สามารถวางแผนงานหรือป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาได้
- ออกแบบและปรับกระบวนการทางานใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้เป็นต้นแบบ
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1

ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2

ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
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ชื่อสมรรถนะ

: การมุ่งลูกค้า (Customer focus)

คาจากัดความ : การให้ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และคุณภาพ ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มา
ติดต่องานเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หรือใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวได้
ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- ศึกษา เรียนรู้ เทคนิควิธีการ ในการบริการลูกค้าภายในและภายนอก
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคุณภาพ
- เรียนรู้ ศึกษาความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าภายในและ
ภายนอก ในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคุณภาพ
- ปฏิบัติงานตามมาตฐานงาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งในการ
ทางานที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าภายในและภายนอก ของงานที่ตน
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
- แสดงออกซึ่งการช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และการให้
ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก ในเรื่อง
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคุณภาพ
- วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งในงานที่ตนรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
ที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้าภายในและภายนอก
- แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมการทางานให้
เป็นไปตามมาตฐานงาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใน
กระบวนการงานที่ตนรับผิดชอบสอดคล้องกับความคาดหวังลูกค้า
ภายในและภายนอกให้มากยิ่งขึ้น
- ริเริ่ม นาเสนอแนวคิดการลด หรือควบคุมความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งในกระบวนการบริการ
ลูกค้าภายในและภายนอก
- ดาเนินการออกแบบรูปแบบ ระบบ วิธีการใหม่ๆ ในการควบคุมความ
เสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คาสั่งเพื่อให้ลูกค้าภายในและภายนอกเกิดความประทับใจ
- ให้คาปรึกษาแนะนา หรือสอน ถ่ายทอดวิธีการควบคุมความเสี่ยงของ
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใน
การบริการลูกค้าภายในและภายนอก
- กระตุ้น จูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คาสั่งในงานที่ตนรับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้อง กับการบริการลูกค้าภายในและภายนอก

เรียนรู้
ระดับ 2
ปฏิบัติ

ระดับ 3
ชานาญ

ระดับ 4
เชี่ยวชาญ

ระดับ 5
ต้นแบบ
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ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

คาจากัดความ : ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-สามารถ พูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และ
สื่อสารเข้าใจได้

ระดับ 2

-สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและทาความเข้าใจ
สาระสาคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตั้งสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูก
หลักไวยากรณ์
-เข้าใจสานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้กับเจ้าของภาษา
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง สละสลวย

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสายปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะความรู้ในงาน (Knowledge / Technical Skill)

คาจากัดความ : ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพในการพัฒนาการทางาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- มีความรู้พื้นฐานในงาน สามารถทางานตามหน้าที่ได้

ระดับ 2

- ค้นคว้าหาความรู้ได้ เมื่อได้รับคาแนะนา

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
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ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

ชื่อสมรรถนะ

:

- สามารถแก้ไขปัญหาจากการทางานได้
- สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
- สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้
- สามารถปรับปรุงหรือดัดแปลงการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
- กระตือรือร้นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- สามารถสอนผู้อื่นจนเข้าใจได้
- สามารถวางแผนงานหรือป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาได้
- กระตือรือร้นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน

ความรู้ด้านกฏหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

คาจากัดความ
: มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจน
มาตรฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ความหมายของระดับ
ระดับ 1
แสดงออกว่ามีความรู้ความ
เข้าใจในกฏระเบียบฯ
ระดับ 2
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
และสามารถนาหลัก
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการทางาน
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
และปรับปรุงการทางานให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบฯ ได้

คาอธิบายพฤติกรรม
- ระบุได้ว่า กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมาตรฐาน
เรื่องใดบ้างที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรง
- สามารถอธิบายสาระสาคัญขั้นพื้นฐานหรือหลักของกฎระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้
- ระบุถึงรายละเอียด และประเด็นที่สาคัญในกฎระเบียบฯ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
- สามารถนาหลักกฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ทางานในเรื่องที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎระเบียบฯ นั้นๆ
- อ่านและตีความเอกสารการปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงการทางานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบฯ ได้
ด้วยตนเอง
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ระดับ 4

- ให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
- สามารถนาหลักกฎหมายหลายฉบับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในคราว
และ สามารถนากฎระเบียบฯ เดียวกันได้อย่างเหมาะสม
หลายฉบับมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
ระดับ 5

- สามารถระบุถึงปัญหา ข้อจากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้
กฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
- เสนอแนะหลักกการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือยกร่าง
และเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือ
กฎระเบียบฯ ได้
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูงขึ้น
ชื่อสมรรถนะ

: ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล

คาจากัดความ : ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์การบริหารงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น

ระดับ 2

สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
และสามารถวิเคราะห์
ประเมินผลข้อมูลได้
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
และสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ และระบุข้อดี ข้อเสีย
ได้
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นาเสนอทางเลือก ระบุข้อดี ข้อเสีย ฯลฯ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้

สามารถพยากรณ์ หรือ สร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ หรือตีความโดย
อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่

สามารถพยากรณ์ และตีความ
ได้
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ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

สามารถออกแบบเลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทาแบบจาลอง
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถออกแบบ หรือ
ประยุกต์วิธีการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ชื่อสมรรถนะ

: การควบคุมคุณภาพงาน

คาจากัดความ : ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาระดับคุณภาพของผลงานโดยมีการตรวจสอบด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ แม่นยา เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการให้คาแนะนา ยืดหยุ่น และผ่อน
ปรนในการให้บริการ โดยรักษามารตรฐานในการปฏิบัติงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

- เรียนรู้และพยายามปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- สอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล ผลงาน และ
แสดงออกว่าเรียนรู้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนส่งงานไปยังกระบวนการทางานอื่นหรือ
พยายามปฏิบัติงานให้ได้ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
มาตรฐาน
ระดับ 2

- สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และผลงานที่ปฏิบัติได้
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
- มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน และสามารถสังเกตุความ
และมีความระเอียดรอบคอบ ผิดปกติของงานที่เกี่ยวข้องได้
ในการปฏิบัติงาน
ระดับ 3

- สามารถค้นหาข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
- สามารถวางแผนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเบื้องต้นในการปฏบัติงานได้
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
- ให้คาแนะนา ยืดหยุ่นและผ่อนปรนกับผู้รับบริการในกรณีที่มีปัญหา
และค้นหาข้อผิดพลาดของงาน เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
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ระดับ 4

- ดูแลตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
- สอน แนะนาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นยา
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
และเป็นไปตามมาตรฐาน
และให้คาปรึกษาแนะนาผู้อื่น - ให้คาปรึกษาแนะนาผู้อื่นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้รักษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ ระดับคุณภาพและความถูกต้องของงานได้
ทางาน
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4
และวางระบบการตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยของงาน

ชื่อสมรรถนะ

- กาหนดมาตรฐานความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน
- วางระบบการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานในภาพรวมของ
หนวยงาน/องค์กร
- วางแผนป้องกันและลดข้อผิดพลาดของงานในภาพรวมขององค์กร

: ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

คาจากัดความ : ทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-สามารถ พูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น และ
สื่อสารเข้าใจได้

ระดับ 2

-สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและทาความเข้าใจ
สาระสาคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดตั้งสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูก
หลักไวยากรณ์
-เข้าใจสานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้กับเจ้าของภาษา
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง สละสลวย
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ชื่อสมรรถนะ

: การติดต่อประสานงานและการสร้างเครือข่าย

คาจากัดความ : การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งภายในและนอกองค์กรในการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ภาษา การพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน ทาให้เกิดความรู้สึกและความร่วมมือที่ดีต่อกัน ส่งผล
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-ติดต่อประสานงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

ระดับ 2

-มีทักษะสร้างสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2
ระดับ 4

-นาประสบการณ์จากการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการงาน
-สอนและถ่ายทอดทักษะให้กับผู้อื่นภายในหน่วยงานได้

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

-สร้างเครือข่ายงานกับผู้อื่น/หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้งานด้านการประสบความสาเร็จ

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงานบริการ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
เป็ นงานที่ มี ลัก ษะเเป็ นงานส่ง เสริม สนับสนุน หรืออานวยความสะดวกให้แ ก่ นัก วิช าชี พ และ
พนักงานปฏิ บัติง าน เพื่ อให้ดาเนินงานไปอย่างราบรื่น มี ประสิทธิ ภ าพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ บริการทั่ว ไป
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั กิ าร
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ชื่อสมรรถนะ

: การมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านบริการ

คาจากัดความ : งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้/ข้อตกลง
ที่คณะเทคนิคการแพทย์กาหนดและหรือผู้บังคับบัญชากาหนด (TOR)
ความหมายของระดับ

คาอธิบายพฤติกรรม

ระดับ 1

-พยามทางานในหน้าที่ให้ดี และถูกต้อง มีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการทางาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงาน
สามารถส่งงานได้ตามกาหนด

ระดับ 2

-แสดงออกว่าต้องการทางานให้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอคาแนะนา
อย่างกระตือรือร้น สนใจใคร่เรียนรู้ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
งานเมื่อเห็นสิ่งที่เก่อให้เกิดการสูญเปล่า หรือ หย่อนประสิทธิภาพในการ
ทางาน

แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1

ระดับ 3
แสดงสมถรรนะในระดับที่ 2
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4

- ปรับปรุงวิธีการที่ทางานให้ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น และมี
ประสิทธิภาพขึ้น หรือ
- เสนอ หรือ ทดลองวิธีการทางานแบบที่มีประสิทธิภาพ
-สามารถพัฒนาวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น ทาการพัฒนา
ระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน ให้ได้ผลงานอย่างโดดเด่น และแตกต่าง
อย่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
-บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานตาม
แผนที่วางไว้/เป้าหมายที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานของคณะฯ ตามยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานไว้ 36 ตัวชี้วัด ใน 5 ยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2563
– 2565 ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (เชิงรุก) นวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ของคณะ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านสุขภาพหรือการดูแลผู้สูงอายุ
ที่นาไปใช้ประโยชน์สาหรับชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนงานบริการด้านการแพทย์แม่นยา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (พันธกิจ) : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็น
พลเมืองโลก
ยุทธศาสตร์ระดับคณะ: บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่มี
คุณภาพสูง ระดับแนวหน้าของประเทศ และ/หรือเทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็น
เพื่อมู่งสู่ CMU SMART STUDENT
เป้าประสงค์ของคณะ:
1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะทีม่ ีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับผู้เรียนที่
หลากหลาย
2. บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (CMU SMART STUDENT)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน์ : มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและมีความเป็นสากล
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทางานภายใน 8 เดือน และ 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนบทเรียนออนไลน์สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย อย่างน้อย 4 บทเรียนในปี 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (CMU 4.1)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนหลักสูตรที่มุ่งเน้น Outcome-based Education
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา และขยายกลุ่มผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
ทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน วัยทางาน ผู้สูงอายุ และนักศึกษาเก่า)(CMU 4.8)
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จานวนโครงการฝึกอบรมตามความต้องการ (Tailor made) สาหรับนักวิชาชีพ
นักศึกษาและผู้สนใจทุกช่วงวัย ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.8 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือ
กรรมการวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบ Credit Bank จาก Lifelong Education เพื่อต่อยอดเป็นนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.9 จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่รองรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Credit
Bank
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (CMU 4.2)
ตัวชี้วัดที่ 2.10 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (3 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิตบรรยาย ยกเว้นกระบวนวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษจากนอกคณะฯ มาสอน
ถึงร้อยละ 50 ให้อาจารย์ในคณะฯ สอนแทรกในชั่วโมงที่เหลือด้วยภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีผลสอบ CMU e-Grad ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย (CMU 4.7)
ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่เดินทางไปฝึกทักษะและประสบการณ์ ใน
สถานบันในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.13 จานวนผู้เชี่ยวจากต่างประเทศ หรือ Visiting Professor
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้สามารถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (CMU4.6)
ตัวชี้วัดที่ 2.14 จานวนกระบวนวิชาเอกที่สอดแทรกการสอนออนไลน์แทนการบรรยาย
ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของกระบวนวิชาเอกในหลักสูตรที่มีการสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมในรูปแบบสหสาขาวิชา ในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
ตัวชี้วัดที่ 2.16 จานวนกระบวนวิชา/กิจกรรม ที่มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา (interprofessional educations)
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จาเป็น
สาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิตอาสา ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ (CMU 4.4)
ตัวชี้วัดที่ 2.17(1) ผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก CI
ตัวชี้วัดที่ 2.17(2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (พันธกิจ) วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สาคัญ
ของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ระดับคณะ: ส่งเสริมการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ที่มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ
เป้าประสงค์ของคณะ : 1. การวิจัยมีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในระดับสากล
2. นวัตกรรมจากการวิจัยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม
3. งานวิจัยพื้นฐานมีคุณภาพขั้นแนวหน้า
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน์ : มีความเป็นเลิศด้านวิจัยในระดับสากลโดยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 3 ของสถาบันคู่
เทียบ (CMU, KKU, MU, UKM, HKPU)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพ (CMU 5.1)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนบทความวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล (เช่น SCOPUS, SJR, ISI) และ
จานวนครั้งการอ้างอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation) ต่ออาจารย์ประจา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม (Translational Research)(CMU
5.2)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานวิจัยพื้นฐานขั้นแนวหน้า (Frontier Research)(CMU 5.3)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนโครงการวิจัยที่กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยมีการบูรณาการต่างสาขาวิชาทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้าน (1) ผู้สูงอายุ, (2)
โรคติดเชื้อดื้อยา, (3) โรคไม่ติดต่อ (NCD), (4) มะเร็ง และการวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (พันธกิจ) บริการวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ SDGs โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ระดับคณะ: การให้บริการสุขภาพและความรู้แก่ชุมชนโดยมุ่งที่การป้องกันโรคและแก้ไขปัญหา
สุขภาพร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของคณะ: มีชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างน้อย 2 ชุมชน ในปี 2565
คณะกาหนดพื้นที่เป้าหมายได้แก่ อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ อบต.แม่ก๊า เชียงใหม่ และอบต.สุเทพ เชียงใหม่
ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดหลักตามวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพ/ผู้สูงอายุแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ 1 นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สู งอายุไปสู่การใช้จริง
ทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศ (CMU 6.2)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จานวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จานวนโครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษากับการ
ให้บริการดูแลสุขภาพในชุมชนเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (พันธกิจ) แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ระดับคณะ: มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของคณะ: อัตราส่วนรายได้รวมต่อเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มรายได้จากการจัดการศึกษาที่หลากหลายและลูกค้ากลุ่มใหม่ (CMU 7.1)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รายได้สุทธิจากการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ (CMU 7.3)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์บริการฯ)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (พันธกิจ) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ระดับคณะ: พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน และมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
เป้าประสงค์ของคณะ:
1. มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
2. เป็น Digital Faculty
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (CMU 8.1)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของผลการประเมินการบริหารตามแนวทาง EdPEx ที่อยู่ในระดับ band ไม่ต่า
กว่าระดับ 3
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงที่เข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และหรือการอบรมด้านการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (CMU 8.2)
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน (สานักงานคณะ) ที่ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได้
ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็น Digital University (CMU 8.3)
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ร้อยละของผู้รับบริการของศูนย์บริการฯ ที่รับการรายงานผลการตรวจผ่านระบบมือถือ
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของคณะเทคนิ ค การแพทย์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
คณะกรรมการบริห ารประจ าคณะฯ จึงได้นาหลักเกณฑ์การบริห ารจัดการด้านบุคลากรตามแนวทางของ
Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ที่เป็นมาตรฐานการดาเนินการจัดการด้าน
บุคลากรของสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย มาใช้ประกอบการดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วย ซึ่งเกณฑ์
พิจารณา ประกอบด้วย
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1. สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ซึ่งแบ่งออกเป็น
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง เช่น ขีดความสามารถและอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากร
ใหม่ และรักษาบุคลากรเดิม การทางานให้บรรลุผล การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
เป็นต้น
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร เช่น สภาพแวดล้อมของที่ทางาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
2. ความผูกพันของบุคลากรซึ่งแบ่งออกเป็น
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัย
ขับเคลื่อนความผูกพัน การประเมินความผูกพัน และการจัดการผลการดาเนินการ
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา ประกอบด้วย ระบบการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิผลของการ
เรียนรู้และพัฒนา และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT analysis)
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ทาการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้ อมทางด้านทรัพยากรบุคคลโดยวิธีการพิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการ
ดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อจัดทาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของคณะฯ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงในวิชาชีพและวงการ
วิจัย
2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 4 สาขาวิชาชีพที่สาคัญเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุ ข ทาให้ มี
ศักยภาพในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. คณาจารย์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการเพื่อชุมชน
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินงานจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคลเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนากาลังคน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดทักษะหรือประสบการณ์ทางคลินิก ทักษะการสอน และการเตรียมสื่อ
การสอนออนไลน์
2. คณาจารย์ขาดความรู้พื้นฐานด้านการสอน
3. คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย และทาวิจัย
4. จ านวนอาจารย์ มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เนื่องจากบุคลากร
เกษียณอายุราชการ และมีบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้น และอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณวุฒิเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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5.
6.
7.
8.
9.

ไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงมาเป็นบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาดแคลน
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความชานาญในหน้าที่กาลังจะเกษียณอายุราชการ
บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่มีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
บุคลากรสายสนับสนุนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการทางาน
ค่านิ ย มในการทางานของบุ คลากรสายสนับสนุ นบางส่ ว น ยังเคยชินกับการรอรับคาสั่ ง จาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามรู ป แบบเดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ ม า และยั ง ขาดความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานตนเอง
โอกาส (Opportunities)
1. มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาชีพและด้านธุรการ
2. คณาจารย์ ได้รั บ การยอมรั บ จากหน่ว ยงานภายนอก เพื่อร่ว มเป็นกรรมการและรับเชิ ญ เป็ น
วิทยากร
3. มีความร่วมมือระหว่างสถาบันภายในและภายนอกประเทศ
อุปสรรค (Threats)
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทาให้เกิดอุปสรรคในการบรรจุ
อาจารย์
2. ความจากัดด้านงบประมาณแผ่นดิน
3. มหาวิทยาลัยกาหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่าที่ไม่ยืดหยุ่น
4. สภาวิชาชีพกาหนดคุณสมบัติ และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนภาคปฏิบัติและการคุม
ฝึกงานในคลินิก ทาให้อาจารย์มีภาระงานสอนมาก มีเวลาน้อยในการทางานวิจัย
5. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วทาให้บุคลากรบางคนไม่สามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน
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การจัดทายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งสายวิ ชาการและสายสนับสนุน ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ปรับปรุงจากฉบับเดิม
ของปี พ.ศ. 2561-2565) และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยอาศัยเกณฑ์ตัวชี้วัดของคณะ
เทคนิคการแพทย์ ที่กาหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร และเกณฑ์ของการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามแนวทางของ Educational Criteria for
Performance Excellence (EdPEx) มาประกอบการพิจารณา จัดทาเป็นกลยุทธ์ และกิจกรรมการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน และได้นาผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ของการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะเทคนิคการแพทย์ มาเป็นปัจจัยร่วมใน
การพิจารณาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร กาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การจัดโครงการหรื อกิจกรรม
ดาเนิ น การเพื่อตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายตามตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยมีขบวนการ
ดังต่อไปนี้

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์:
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ประชุมร่วมกันโดย
อาศัย ข้อมูล ด้านเกณฑ์ตัว ชี้วัดของคณะเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์ของการบริหารจัดการด้านบุคลากรตาม
แนวทางของ EdPEx และผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดาเนินงานด้ า น
ทรั พยากรบุ คคลของคณะฯ มาเป็ น ข้อมูล ในการกาหนดเป้าหมายในการพั ฒ นาบุคลากร โดยได้ กาหนด
เป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรคณะฯ ให้เป็น “บุคลากรเป็นมืออาชีพ ทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข” โดยมีนิยามความหมายของเป้าหมาย ดังนี้
บุคลากรเป็นมืออาชีพ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นผู้
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลา มีความตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่น
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความทุ่มเทและจริงจังในการทางาน โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
การทางานอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ และเป็นผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
มีความสุข หมายถึง มีความสุข ภาคภูมิใจ และพึงพอใจในการทางาน ด้านความมั่นคงในการทางาน
ความก้าวหน้าในงาน มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีความสุขกับสภาพแวดล้อม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีสุขภาพดี
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จากเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรข้างต้น คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะ
เทคนิคการแพทย์ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน เพื่อดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ก็จะมีกลยุทธ์ดาเนินการเพื่อนายุ ทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ของคณะเทคนิคการแพทย์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแสดงได้ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นมืออาชีพในด้านการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ 1: เพิ่มอาวุธทางปัญญา
ตัวชี้วัด :
1.1 มีความสามารถในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการ
ดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 2.8-2.17)
1.2 บุคลากรสายวิชาการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกคณะ ไม่น้อยกว่า
60ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด % (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2)
1.3 บุคลากรสายวิชาการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับนานาชาติ ภาควิชาละ
1 คนและเพิ่มขึ้นปีละ 1 คนต่อเนื่อง (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 และ 2.6 และ 3.5
1.4 จ านวนบทความตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มู ล สากล (SCOPUS, SJR, Web of Science,
CINAHL, EBSCO Host) ต่ออาจารย์ไม่ต่ากว่า 1.20 : 1 ในระดับคณะ และ 0.75 : 1 ในระดับ
ภาควิชา (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 3.1)
1.5 บุคลากรเข้าร่วมในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดใน
แผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.4)
กลยุทธ์ 2: Reform recruit (แปลงร่าง สร้างคน)
ตัวชี้วัด :
1.6 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีคความสามารถบุคลากรให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกาหนด โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการ
ดาเนินการของคณะ ตัวชี้วัดที่ 6.3, 6.4 และแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ตามแนวทาง EdPEx
1.7 ทุกหน่วยงานมีแผนอัตรากาลังระยะสั้น 3 ปี และระยะยาว 5 ปี (เชื่อมโยงกับเกณฑ์พัฒนา
บุคลากรคณะฯ และเกณฑ์พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EdPEx)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ : เทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0
ตัวชี้วัด :
2.1 มีบุคลากรและนักศึกษาผลิตผลงานที่เป็นนวัตกรรมปีละไม่น้อยกว่า 6 ผลงาน (เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้ที่ 3.2 )
2.2 จานวนผลงานวิจัยรับใช้สังคม (โครงการวิจัยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน) (เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 3.3)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ : ชีวิตดีมีความสุข
ตัวชี้วัด :
3.1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและสิ่งอานวยความสะดวกที่ระดับ
คะแนนไม่น้อย(ความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ และความไม่พึงพอใจ + เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ในแผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 6.5 และแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ และเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EdPEx)
3.2 ผลคะแนนการประเมินความผูกพันของบุคลากร (ความไม่ผูกพัน) ไม่น้อยกว่าระดับดี (ความ
ผู ก พั น 4.00) (เชื่ อ มโยงกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในแผนการด าเนิ น งานของคณะฯ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.5 และ
แผนพัฒนาบุคลกรคณะฯ และเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EdPEx)
3.3 บุคลากรมีความสุขในการทางานโดยมีผลคะแนน Happinometer ภาพรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70) เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนการดาเนินงานของคณะฯ ตัวชี้วัดที่ 6.5 และแผนพัฒนา
บุคลากรคณะฯ และเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EdPEx)
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานั้น ได้แสดงถึงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565
รวมทั้งได้แสดงถึงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กิจกรรมหรือโครงการที่จะทาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด และ
ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ ดังตารางต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์
เพิ่มอาวุธทาง
ปัญญา

เป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1.1 อาจารย์มีความสามารถ
ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI Owner)

2563
90%

2564
95%

2565
100%

*ร้อยละของอาจารย์ที่จัดการ
เรียนการสอนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมด

1.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการเป็นวิทยากร อาจารย์
พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
คณะ

65%

70%

80%

กิจกรรม/โครงการ

รองวิชาการฯ 1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษที่
21 อย่างน้อยคนละ 1 หัวข้อให้สามารถ
ประเมินผลในเรื่อง 3R4C โดยวัด Outcome
ที่เกิดกับ นศ.
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน (สายวิชาการ)
3. สนับสนุนบุคลากรเพื่อใช้เทคโนโลยี
ประกอบการสอนเป็น disruptive
technology
4. อบรมการจัดทาสื่อการสอนออนไลน์
5. ผลักดันให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมที่
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) จัดขึ้น
รองวิชาการฯ 1. โครงการสนับสนุนอาจารย์บุคลากรเข้ารับ
การอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม
สาขาวิชาทั้งภายในและต่างประเทศ
2. การทาโครงการหรือ MOU ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกคณะฯ (ภายในประเทศ)
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

หนภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

หนภ.
หนภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ
20,000.- (OT)

รองวิชาการฯ

20,000.-

รองวิชาการฯ
หนภ.

ไม่ใช้งบฯ
200,000.งบปี 62

หนภ.

ไม่ใช้งบฯ

กลยุทธ์

เป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1.3 บุคลากรสายวิชาการเป็น
วิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ
นานาชาติ
1.4 จานวนบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล
ระดับนานาชาติ (SCOPUS,
SJR, Web of Science,
CINAHL, EBSCO Host) ต่อ
อาจารย์ไม่ต่ากว่า 1 : 1

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI Owner)

2563
6

1 : 1.0

2564
8

1 : 1.1

2565
10

1 : 1.2

กิจกรรม/โครงการ

รองวิชาการฯ 1. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รองวิจัยฯ
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2. MOU กับสถาบัน/มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ/ องค์กรวิชาชีพนานาชาติ
- ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของส่วนกลาง (วิจัย)
- Proof reading ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

หนภ.

งบประมาณของ
แต่ละภาคฯ

รองวิจัยฯ
หนภ.

150,000.20,000
(2000x10)OT

รองวิจัยฯ

120,000
(เรื่องละ 3,000
บาท)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
1.5 บุคลากรคณะฯ มีส่วน
ร่วมในงานบริการวิชาการ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ เพื่อบริการ
ทางด้านวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
(1. วิชาการชุมชนร่วมกับ
ศูนย์บริการฯ
2. การบรรยายแก่ชุมชน
(ความถนัดทางวิชาชีพและ
public health)
3. การออกอากาศรายการ
ทางวิทยุ
4. การเขียนบทความสาหรับ
ชุมชน สังคมสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI Owner)

เป้าหมายตัวชี้วัด
2563
≥60%

2564
≥80%

2565
≥80%

กิจกรรม/โครงการ

รองวิชาการฯ 1. กาหนดให้การออกบริการวิชาการแก่ชุมชน
เป็น TOR ที่จาเป็นสาหรับบุคลากร
2. ออกบริการวิชาการชุมชนร่วมกับ
ศูนย์บริการฯ (ซึ่งจัด 6 ครั้ง/ปี)

**ไม่นับรวมการออกบริการ
ชุมชนในส่วนหนึ่งของ
กระบวนวิชา/การเรียนการ
สอน)
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

หนภ. /ผอ.ศูนย์ฯ
/เลขาฯ/
หัวหน้างาน

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
1.6 มีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) โดยมุ่งเน้น
สมรรถนะและขีด
ความสามารถรายบุคคล

1.7 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (Expertise)
อยู่ในระดับตามความคาดหวัง
1.8 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ
ในภาพรวม (≥3.8) และผล
การประเมินรายบุคคล
(≥3.51)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI Owner)

เป้าหมายตัวชี้วัด
2563
100%

2564
100%

2565
100%

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

≥90%

≥90%

≥90%

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ภาพรวม
(≥3.8) ราย
บุคคล (≥3.51)

ภาพรวม
(≥3.8) ราย
บุคคล
(≥3.51)

ภาพรวม
(≥3.8) ราย
บุคคล
(≥3.51)

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

กิจกรรม/โครงการ

1. แผนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
เป็นรายบุคคล (IDP)

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารของ
คณะ (Successor Plan) (ผู้บริหาร, หนภ.,
รอง หนภ., ผอ.ศูนย์บริการฯ, เลขานุการคณะ,
หัวหน้างาน)
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากรสายปฏิบัติการให้เป็นมืออาชีพ (การ
ฝึกอบรมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน, อบรมด้าน IT, ภาษาอังกฤษ,
R2R, ความรู้และทักษะในวิชาชีพ)
1. โครงการอบรม Service Mind รวม
นักวิชาชีพในระดับภาควิชา)
2. โครงการปรับกระบวนการทางานการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทน
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

หนภ./ผอ.
ศูนย์บริการฯ/
เลขานุการคณะ/
หัวหน้างาน

5,000.- ต่อคน
งบแผ่นดิน(OT)

300,000

หนภ./ผอ.ศูนย์ฯ/
เลขานุการคณะฯ

50,000.(5,000 ต่อคน
งบแผ่นดิน (OT)

หนภ./ผอ.ศูนย์ฯ/
เลขานุการคณะฯ

ไม่ดาเนินการ
(OT)

กลยุทธ์

Reform recruit
(แปลงร่างสร้าง
คน)

เป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1.9 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการฯ ในภาพรวม
และรายคลินิก (≥4.0)
1.10 ทุกหน่วยงานมีแผน
อัตรากาลังระยะสั้น (3 ปี)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
(KPI Owner)

2563

2564

2565

ภาพ รวม
และราย
คลินิก
(≥4.0)

ภาพ รวม
และราย
คลินิก
(≥4.0)

ภาพ รวม
และราย
คลินิก
(≥4.0)

100%

100%

100%

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

กิจกรรม/โครงการ

1.โครงการอบรม service mind

รองคณบดี 1. จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 3 ปีและ 5 ปี
ฝ่ายแผนงานฯ ในทุกหน่วยงาน
/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผอ.ศูนย์ฯ

20,000
10,000

หนภ./ผอ.
ศูนย์บริการฯ/
เลขานุการคณะ/
หัวหน้างาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์
เทคนิค
การแพทย์ยุค
4.0

ตัวชี้วัด
2.1 มีบุคลากรและ นักศึกษา
ผลิตผลงานที่เป็นนวัตกรรม

2.2 จานวนผลงานวิจัยรับใช้
สังคม(โครงการวิจัยเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(KPI Owner)

เป้าหมายตัวชี้วัด
2563
≥6

2

2564
≥6

2

2565
≥6

2

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

รองบริหาร+รอง
แผนงานฯ

400,000

2. Innovation from term paper

หนภ.

50,000.(OT-20,000)

3. Innovation from Thesis ป.โท
1. โครงการวิจัยชุมชน สังคม โดยมี
ชุมชนเป็นผู้ร่วมวิจยั

หนภ.(OT)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

20,000.- (OT)
200,000.-

2. โครงการวิจัย Matching fund
ของภาควิชา

หนภ.

50,000.-

กิจกรรม/โครงการ
1. AMS DIY Club และโครงการ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3: บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ชีวิตดีมีความสุข 3.1 ผลคะแนนการประเมิน
ความผูกพัน(ความไม่ผูกพัน)
ของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(KPI Owner)

เป้าหมายตัวชี้วัด
2563
≥4.00

2564
≥4.00

2565
≥4.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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กิจกรรม/โครงการ
1.วิเคราะห์ความต้องการความ
ผูกพัน สวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ในการทางาน
2.วิเคราะห์กิจกรรมตอบสนองความ
ต้องการฯ (จากข้อ 1)

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
3.2 บุคลากรมีความสุขในการ
ทางาน (Happinometer
Score)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(KPI Owner)

เป้าหมายตัวชี้วัด
2563
≥70%

2564
≥70%

2565
≥70%

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ มีการติดตามผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน
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กิจกรรม/โครงการ
1.การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.การจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์
3.การจัดกิจกรรมชมรมดนตรี
บุคลากร
4.กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพทีด่ ี
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ
5.กิจกรรมส่งเสริมความสุขครบ 8
ประการ
6.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
(ศูนย์บริการฯ)
7.Lunch seminar หัวข้อ
“การสร้างแรงจูงใจในการทางาน
สร้างสรรค์”

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ฯ

100,000.70,000.45,000.35,000.61,000.300,000.-

ภาควิชาฯ
ศูนย์บริการฯและ
สานักงานคณะฯ

20,000.-

สรุป
แผนการด าเนิ น งานบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องคณะเทคนิ ค การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563) นี้ จัดทาขึ้นจากการระดมความคิดของ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัย
ข้อมูลด้านบุคลากรจากทุกภาคส่วนของคณะฯ คานึงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของคณะฯ
น ามาก าหนดเป็ น เป้ า หมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากรในครั้ ง นี้ คื อ “บุ ค ลากรเป็ น มื อ อาชี พ ท างานอย่ า ง
สร้างสรรค์ และมีความสุข” และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นมืออาชีพในด้านการเรียน
การสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม; ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์มีการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3 : บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยในแต่
ละยุทธศาสตร์ ก็ได้กาหนดกลยุทธ์ รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ เพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จของคณะฯ ใน
ภาพรวมด้วย
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ภาคผนวก
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554
• ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ พ.ศ.2559
• ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559
• ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา พ.ศ.2559
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