
แผนพัฒนาบุคลากร คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธแ์ละมาตรการของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย)์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 6 ภาควิชา คือ ภาควชิาชีววิทยาช่องปากและ

วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก ภาควิชาทนัตกรรมครอบครวัและชมุชน ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟันและทนัต-กรรมส าหรบัเด็ก 
ภาควิชาทนัตกรรมบรูณะและปรทินัตวิทยา ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ ภาควชิาศลัยศาสตรช์่องปากและแมก็ซิลโลเฟ
เชียล มีจ านวนหลกัสตูร/สาขาวชิาที่เปิดสอน รวม 14 หลกัสตูร มีบคุลากรสายวิชาการ (อาจารย)์ 106 คน โดยคณะฯ ได้
ก าหนดนโยบายในการพฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพ มีความสขุ และมุง่เนน้การพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูคู้ค่ณุธรรม ซึง่มี
การจดัท าแผนพฒันาบคุลากร ครอบคลมุสมรรถนะหลากหลายดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นการพฒันาคณุวฒุิและต าแหนง่ทาง
วิชาการ ดา้นสง่เสรมิและพฒันาทกัษะดา้นเทคนิคการสอน  การวิจยั และดา้นการพฒันาและสง่เสรมิจรรยาบรรณของ
อาจารย ์

 
คณะทนัตแพทยศาสตรก์ าหนดกลยทุธข์องแผนพฒันาบคุลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากร  ไดแ้ก่ 
กลยุทธท์ี่  1 การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
   มาตรการที่ 1 ก าหนดแนวทางและระบบท่ีชดัเจนส าหรบัการขอต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย ์

1.1 จดัท าขอ้มลูของคณาจารยท์ีจ่ะถงึก าหนดการเขา้สูต่  าแหนง่ทางวชิาการ และแจง้ใหอ้าจารยแ์ตล่ะทา่นทราบ 
โดยมีการติดตามความคืบหนา้เป็นระยะ 

1.2 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละแนวทางแก่คณาจารยใ์นการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
1.3 มีการสง่เสรมิใหเ้ผยแพรผ่ลงานวชิาการตามเกณฑก์ารขอต าหนง่วิชาการในแตล่ะระดบั โดยผา่นทางทนุ

สนบัสนนุการแปลบทความเป็นภาษาองักฤษ และทนุอดุหนนุการตีพิมพผ์ลงานวิจยั 
1.4 มีระบบสนบัสนนุการใหค้  าปรกึษาและจดัท าเอกสารประกอบการขอต าแหนง่วิชาการ 
1.5 จดังบประมาณสนบัสนนุโครงการต ารา 

   มาตรการที่ 2 ตดิตามความคืบหนา้การขอต าแหนง่ทางวชิาการ  
2.1 มีการแจง้เตือนอาจารยท์ี่จะถึงก าหนดการเขา้สูต่  าแหนง่วชิาการเป็นระยะ ๆ 
2.2 ท าการส ารวจผลส าเรจ็ของการขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

 
กลยุทธท์ี่ 2 การพัฒนาคุณวุฒ ิ
   มาตรการที่ 1 การคดัเลอืกบคุคลเพื่อเป็นอาจารย ์

1.1 ท าการคดัเลอืกบคุคลเพื่อเป็นอาจารยโ์ดยก าหนดคณุสมบตัติามที่มหาวิทยาลยัก าหนด ซึง่ในปัจจบุนัก าหนด
คณุวฒุเิป็นปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 

1.2 กรณีขอลดหยอ่นคณุสมบตัิเป็นคณุวฒุ ิป.ตร ีหรอื ป.โท เมื่อท าการบรรจแุลว้ตอ้งมีการพฒันาตนเองตอ่เพื่อให้
ไดค้ณุวฒุิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ตามเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
 
  



  มาตรการที่ 2 ติดตามความคืบหนา้การพฒันาคณุวฒุิ 
2.1 แจง้คณาจารยท์ราบ เมื่อใกลถ้ึงก าหนดเวลาที่ตอ้งมีการไปศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
2.2 ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดัสรรทนุการศกึษาตอ่และหลกัเกณฑต์า่งๆ เก่ียวกบัการใหท้นุและแจง้ให ้
      คณาจารยท์ราบ 

   มาตรการที่ 3 สนบัสนนุใหอ้าจารยไ์ดศ้กึษาตอ่ทัง้ในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
3.1 ประชาสมัพนัธแ์หลง่ทนุ และ/หรอืจดัสรรงบประมาณคณะฯ ในการสนบัสนนุทนุการศกึษาบางสว่น 
3.2 ประสานงานกบัเครอืขา่ยความรว่มมือที่คณะมีกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศเพื่อขอรบัการสนบัสนนุ 
      ทนุการศกึษา และการรบัเขา้ศกึษา 

 
กลยุทธท์ี่ 3 สง่เสริมและพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน และการวิจัย 
   มาตรการที่ 1 สนบัสนนุอาจารยท์ี่บรรจใุหมใ่หเ้ขา้ใจระบบการจดัการเรยีนการสอน รวมถึงทกัษะในการถ่ายทอดความรู  ้

1.1 จดัใหม้ีการปฐมนิเทศอาจารยท์ี่บรรจใุหมใ่หท้ราบและเขา้ใจภาพรวมของโครงสรา้งและระบบงานของคณะ 
รวมทัง้ของมหาวิทยาลยั 

1.2 จดัใหม้ีโครงการถา่ยทอดประสบการณก์ารท างานจากอาจารยรุ์น่พีท่ี่มีประสบการณก์ารไปศกึษาตอ่ใหแ้ก่
อาจารยท์ี่บรรจใุหม ่

1.3 เปิดโอกาสใหส้งัเกตการณก์ารสอนของอาจารยท์ีม่ีประสบการณส์งู 
   มาตรการที่ 2 พฒันาแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ๆ   

2.1 สนบัสนนุใหอ้าจารยเ์ขา้รบัการอบรมเทคนคิการสอนรูปแบบใหม่ๆ  ที่สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนใน 
      ศตวรรษ 21 ซึง่ทางมหาวิทยาลยัจดัเป็นระยะ ๆ  
2.2 จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามความสนใจของอาจารย ์

   มาตรการที่ 3 พฒันาทกัษะทางดา้นการวิจยั  
           3.1 จดัสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุม่วิจยั (Research Club) 
           3.2 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหอ้าจารยเ์ขา้รบัการอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
                 เช่น การท าการศกึษาวิจยัในสตัวท์ดลอง เป็นตน้ 
 
กลยุทธท์ี่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย ์
   มาตรการที่ 1 สง่เสรมิใหเ้กิดการมีจรรยาบรรณ 

1.1 มีการประชาสมัพนัธถ์่ายทอดเผยแพรใ่หค้ณาจารยท์ราบโดยทั่วกนัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของอาจารย์
มหาวิทยาลยั ทางสือ่และช่องทางการประชาสมัพนัธ ์

1.2 คดัเลอืกและเชิดชอูาจารยท์ี่เป็นบคุลากรดเีดน่ โดยมคีณุสมบตัิสว่นหนึง่ไดแ้ก่ การมีคณุธรรมและจรรยาบรรณ
ที่ดี 

1.3 สนบัสนนุใหบ้คุลกรมีสว่นรว่มกบักิจกรรมสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมของคณะ 
 

 
 
 



กลยุทธแ์ละมาตรการของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
บคุลากรสายสนบัสนนุของคณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ประกอบดว้ย บคุลากรท่ีสงักดั

โรงพยาบาลทนัตกรรม และบคุลากรสงักดัส านกังานคณะ รวม 300 คน  โดยคณะฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันา
บคุลากรใหม้ีคณุภาพ มคีวามสขุ และมุง่เนน้การพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูคู้ค่ณุธรรม ซึง่มีการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร 
ครอบคลมุสมรรถนะหลกัหลายดา้น ไมว่่าจะเป็นดา้นทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิาน ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ภาษา และกิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพกายและใจ และดา้นการพฒันาและสง่เสรมิจรรยาบรรณ 
 
คณะทนัตแพทยศาสตรก์ าหนดกลยทุธข์องแผนพฒันาบคุลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากร  ไดแ้ก่ 
กลยุทธท์ี่ 1 ทกัษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
   มาตรการท่ี 1 พฒันาทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิาน 

1.1 วิเคราะหท์กัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลยัก าหนด ไดแ้ก่ สมรรถนะ 
ทั่วไป และสมรรถนะเฉพาะ  

1.2 จดัปฐมนเิทศนพ์นกังานใหม ่เพื่อใหร้บัทราบและเขา้ใจถงึระบบงานของคณะ และความกา้วหนา้ใน career  
path ของตนเอง 

1.3 จดัอบรมใหค้วามรูต้ามทกัษะและสมรรถนะท่ีก าหนดของแตล่ะกลุม่งาน 
1.4 สง่เสรมิใหม้ีการเขา้รบัการพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรูต้ามทกัษะและสมรรถนะท่ีก าหนดที่จดัโดยมหาวิทยาลยั  
1.5 จดังบประมาณสนบัสนนุเขา้รบัการพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรูต้ามทกัษะและสมรรถนะท่ีก าหนดที่จดัโดย 
      หนว่ยงานภายนอก  
1.6 สง่เสรมิและสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่ในสาขาที่เก่ียวขอ้งการภาระงานหลกัเพื่อใหไ้ดร้บัคณุวฒุิทีส่งูขึน้ 

 
กลยุทธท์ี ่2 การจัดระบบการการบริหารจัดการความรู้และความช านาญในแต่ละกลุ่มงาน 
   มาตรการท่ี 1 การจดัสรรอตัราก าลงั 
           1.1 วิเคราะหอ์ตัราก าลงัเกษียณอายลุว่งหนา้ เกลีย่งานในกลุม่บคุลากรท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั และน า 
                 เทคโนโลยีและนวตักรรมตา่ง ๆ มาใช ้เพื่อลดเวลาและภาระการท างาน                 
           2.2 สง่เสรมิการจดัท าคูม่อืการปฏิบตัิงานของแตล่ะต าแหนง่งาน เพื่อบรหิารบคุลกรใหท้ างานแทนกนัได ้
   มาตรการท่ี 2 การจดักิจกรรมสง่เสรมิการบรหิารจดัการความรูแ้ละความช านาญ 
           2.3 จดักิจกรรมเสวนาการปฏิบตัิงานของบคุลากรสายสนบัสนนุ เพื่อรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและแลกเปลีย่นความรู ้
                 ระหวา่งหนว่ยงาน 
           2.4 สง่เสรมิการขอต าแหนง่ช านาญการของแตล่ะกลุม่งาน 
           2.5 สนบัสนนุใหน้ าความรูจ้ากการท างานมาสรา้งนวตักรรม 
           2.6 จดักิจกรรมวนัวิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุ ประกอบไปดว้ยการประชมุวชิาการ การประกวดนวตักรรม 
                 และองคค์วามรู ้
 
กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย ์
   มาตรการที่ 1 สง่เสรมิใหเ้กิดการมีจรรยาบรรณ 

1.1 มีการประชาสมัพนัธถ์่ายทอดเผยแพรใ่หพ้นกังานสายสนบัสนนุโดยทั่วกนัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบคุลากร 



                 มหาวิทยาลยั ทางสือ่และช่องทางการประชาสมัพนัธ ์
1.2 คดัเลอืกและเชิดชบูคุลากรดีเดน่ โดยมีคณุสมบตัิสว่นหนึง่ไดแ้ก่ การมีคณุธรรมและจรรยาบรรณทีด่ี 
1.3 สนบัสนนุใหบ้คุลกรมีสว่นรว่มกบักิจกรรมสง่เสรมิศิลปะวฒันธรรมของคณะ 

 


