
ประชมหวัหนางาน ครั้งที ่2/2557ุ
วันจันทรที่ 23 มถิุนายน 2557

เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมวิจารณ พานิช

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
         1.1  ทิศทางการพัฒนาด้านคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์
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            ิ ป ํ ปี          1.2  แผนตารางการบริหารบุคคลประจําปี
                 1.3  การไปนําเสนอผลงานต่างประเทศ
                 1 4  ้ ้ ใ ร                 1.4  ความกาวหนาในการมอบหมายงาน

1.1  ทิศทางการพัฒนาด้านคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์
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รายละเอยีด

1.2  แผนตารางการบริหารงานบุคคลประจําป

ปฏิทินงานบุคคล

ปฏิทินงานหลักประจําป 

ฏ ุ

ฏ

ปฏิทินงานยอย

เลื่อนขั้น



1.3  การนําไปเสนอผลงานต่างประเทศ

การขออนมุัติทุนส่งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุนไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

1. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จากหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะ แบบฟอรม

แพทยศาสตร์ และผลการทดสอบทักษะการฟัง (Listening) 
การพูด (Speaking) และความเข้าใจ (Understanding) ต้องู
อยู่ในระดับที่สงูกว่าน่าพอใจ (Satisfactory) ตามเกณฑ์

2. ส่งสไลด์ผลงานทีจ่ะนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ2. สงสไลดผลงานทจะนาเสนอตอคณะกรรมการฯ
3. ให้ดําเนินการขออนุมัติฯ ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ก่อนกําหนดวัน

เดินทางไปเสนอผลงานไม่นอ้ยกว่า ไม่นอ้ยกว่า 45 45 วันวัน* (* (ก่อนกําหนดการก่อนกําหนดการเดนทางไปเสนอผลงานไมนอยกวา ไมนอยกวา 45 45 วนวน* (* (กอนกาหนดการกอนกาหนดการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนล่วงหน้า))

1.4  ความกาวหนาในการมอบหมายงาน

รายงาน: ความคืบหนาขอตกลงการมอบหมายงาน มีค.-มยิ. 2557

ประเภท ผาน กก.ทรัพย
ตรวจสอบ/
สงคืน/แกไข 

 รอเขา กก.
ทรัพยฯ  รวมทั้งสิ้น 

ขาราชการ 18             8       -             26

ลกจางประจํา 11             4       -              15 ลูกจางประจา 11             4                     15 

พนักงานมหาวิทยาลัย        +-  82            -          5            87 
พนักงานคณะแพทยศาสตร 688           91      97          876 พนกงานคณะแพทยศาสตร 688           91      97 
พนักงานคณะแพทยศาสตร (นอกระบบ) 62           39        5          106 
ลูกจางโครงการผลิตแพทยเพิ่ม 19           25       -              44 ู
รวม 880         167    107        1,154 
ขอมูล ณ 19 มิถุนายน 2557

เมย  57 74 รายเมย. 57 = 74 ราย
พค. 57 =  69 ราย
มิย. 57 = 703 ราย 
กระบวนการ = 107 ราย
ระหวางการตรวจ = 167 ราย

สรปเปาหมายขอตกลงมอบหมายงาน(พค ) จํานวน 1 894 ราย

ประจาํเดือน  สงมา เปาหมาย ผล (%)
้ ้

สรุปเปาหมายขอตกลงมอบหมายงาน(พค.) จานวน 1,894 ราย

ประจาเดอน เปาหมาย พค.  ทั้งหมด  พค.  ทั้งหมด 
มี.ค.-57        243       259 10% 12.83 13.67
เม.ย.-57        270       305 30% 27.09 29.78
พ.ค.-57        344       409 60% 45.25 51.37
มิิ.ย.-57        169       181 80% 54.17 60.93
รวม      1,026    1,154    

ขอมูล ณ 19 มิถุนายน 2557

วาระที่ 2   ขอความเห็น
          2.1 หลักคิดและหลักปฏิบัติในการขออตัรากําลัง

                                ก   ทดแทน                                ก.  ทดแทน
                                ข.  เพิ่มใหม (ขยายงาน)

         2 2  แผนการพัฒนาบคลากร (ราง)         2.2  แผนการพฒนาบุคลากร (ราง)



2.1 การตกลงมอบหมายงาน  :  แนวทางการขออตัรากําลัง
              ก    ทดแทน              ก.   ทดแทน
              ข.    ขยายงาน

ขอมูลประกอบการพิจารณาในการขออัตรากําลัง : ู
1. ความจําเปนของงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และจําเปนตองมีคนใหมเพิ่ม ? 
2. บุคลากรในหนวยมีศักยภาพสามารถปฏิบัตหินาที่นั้นได ? หรือ OT   ฏ
3.  วิเคราะหงาน

 - ภาระงานที่ปฏิบัติอยูเดิม  
่ - ภาระงานใหมที่จะมอบหมาย (Job  Assignment)
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บคุลากรแยกตามกลุมการจาง ป 43-57 ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2557
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สัดสวนบคลากรเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได
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แนวโนมสัดสวนผูปวยนอก
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แนวโนมสัดสวนผปวยในแนวโนมสดสวนผูปวยใน
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ไ รายไดตอบุคลากร
2.2  แผนการพัฒนาบุคลากรุ

 (ราง) แผนการพัฒนาบคลากร (ราง) แผนการพฒนาบุคลากร

วาระที่ 3   การเตรียมความพรอมขององคกร   
                 3 1  โครงการพัฒนาผนําเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร                 3.1  โครงการพฒนาผูนาเพออนาคตของคณะแพทยศาสตร

กําหนดการ



 เอกสารแนบ



1 
 

(ร่าง) 
 

แผนการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์พ.ศ.2557-2559 
โดย งานการเจ้าหน้าท่ี     

           คณะกรรมการทรัพย์   
          ทีมบริหาร  
          คณะกรรมการคณะ 

ก.  หลักการและเหตุผล  

                        จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสําคัญ ทัง้ความไม่มั่นคงทางการเมอืง เศรษฐกิจ 
และสังคม  ซึ่งยังขาดความตอ่เนื่องทุกด้าน การปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐที่มุง่เน้นการให้บริการทีต่อบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับระบบพหสัุงคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของประชาชน กอร์ปกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ตอนล่าง ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  อุปกรณ์ เครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อวิถีชวีิต 
วิถีการทํางาน วิถีสุขภาพไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําให้ระยะทาง สถานที่ และเวลาไม่เป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกจิกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
ทําใหก้ารเช่ือมโยงโลกแคบลงตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม                         
 

การบริหารองค์กรในท่ามกลางสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ เป็นที่ตระหนักว่า “ทุนมนุษย”์  
โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ ทกัษะความชํานาญ       รวมถึงประสบการณ์ ศักยภาพที่ส่ังสม และความสามารถที่จะนําส่ิง
เหล่านี้มารวมเจา้ด้วยกันจนเกดิเป็นศักยภาพขององค์กร เปน็ส่ิงที่สําคัญและมีคุณค่าที่สุดเพื่อผลักดัน และพัฒนาองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสามารถพัฒนา สร้างความเจรญิเติบให้องค์กรได้อย่างต่อเนือ่ง 
                 

จากปัญหาดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ได้กําหนดแนวทางการนําและบริหารคณะแพทยศาสตร์  โดยกําหนด 
นโยบายหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาทรพัยากรคน คือ การเพิม่การลงทุนและเอาใจใส่คนทํางานมากขึ้น บุคลากรถือเป็นทรัพยากร
ที่สําคัญที่สุด ตอ้งพัฒนาระบบบริหารที่จะสามารถดึงดูดคน มอบหมายงาน ติดตามประเมินผล พัฒนาศักยภาพ จ่ายค่าตอบแทน 
สร้างโอกาสในการก้าวหน้าสู่ความเชี่ยวชาญ ชาํนาญการและเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สร้างค่านิยม ความรกั ความผูกพัน และความสุข
ในการทํางาน รวมถงึการยึดมัน่ในคุณภาพโดยพัฒนาคุณภาพทั้งคุณภาพคน คุณภาพระบบงาน และคุณภาพงานอย่างตอ่เนื่อง ให้
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของคนทํางาน สรา้งโอกาสปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มลดความสูญเสียทั้งระดับหน่วยยอ่ย ระดับงาน 
ระดับองค์กร และความต่อเน่ืองจากองค์กรเพือ่สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร โดยมีมาตรการดงันี้ 
 

   1. ยดึมั่นในคุณภาพ เน้นคุณค่าและความภูมิใจในผลงานทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย ์งานที่ทํายิง่ทํายิ่งตอ้งเก่ง
ขึ้น มั่นคงขึ้น สามารถก้าวหน้า แสดงบทบาทความเชี่ยวชาญชาํนาญการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร (สุข ปญัญา กา้วหน้า)   

                    2. พัฒนาระบบการตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อสามารถดึงดูดและรักษาบคุลากรคุณภาพและบุคลากรที่จําเป็น
ไว้ในระบบ จัดระบบสวัสดิการให้เกิดประโยชน์จริง ใชเ้งินคุ้มค่า เพิ่มสวัสดิการรกัษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัวสายตรง จัด
สวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคง (provident fund) รวมกลุ่มสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิต และพัฒนาตนเองให้เลือกได ้ (cafeteria 
fringe) การดูแลจูงใจอาจารยแ์ละบุคลากรวิชาชีพชั้นเลิศ จะเสริมความสําเรจ็ความภาคภูมิใจในผลงาน (self esteem) จากการ
ทํางานที่ตนรกัและถนัด (academic autonomy) การได้รบัการยอมรับและช่ือเสียงเกยีรติยศและคุณค่าของผลงาน 
     3. พัฒนาระบบและขั้นตอนการทํางาน (work system, work procedure) เพื่อให้เรยีบง่าย ลดความซ้ําซ้อน 
ความผิดพลาด ลดงานคอขวด และเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความสามารถในการพัฒนาระบบ 
 

  4. สร้างการทํางานเป็นทีม     สร้างคุณค่าร่วม “เพื่อประโยชน์ของเพื่อมนษุย์เป็นกิจที่หนึง่”  การรับรู้ความ
ต้องการของลูกค้าใช้หลัก “Next person is our customer”  (ดูแบบประเมนิหน่วยงาน)  ลงสู่การปฏิบัตงิานร่วมกันทั้งที่เปน็
ทางการและไม่เป็นทางการ  ที่เป็นทางการได้แก่ กรรมการ phase ต่างๆ PCT ฯลฯ  ที่ไม่เป็นทางการ เช่น Interdepartment  
conference   สร้างผลงานและต่อยอดการเรยีนรู้   เช่น ประสบการณข์อง CQI trauma  ถกูนํามาต่อยอดใน CQI  incidence 
report ในปี 2556  

วาระที่ 2.2



2 
 
       5. วางแผนอัตรากําลังให้มีความม่ันคง และยืดหยุ่นต่องานในอนาคต 
  6. การมอบหมายให้เป็นปจัจุบนั ค้นหา Gap ที่เกดิขึ้นจากการมอบหมายงานและผลการปฏิบัติเพื่อเสริมหรอื
กระจายอัตรากาํลังให้เหมาะสมกับงานที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลาของการทํางาน การเตรียมพร้อมตอ่การลดงานที่ไมจ่ําเป็นและการ
รับงานที่จะมีมาในอนาคต คณะแบ่งการจัดอัตรากําลังตามภารกิจปัจจุบันและการเตรียมการเพื่ออนาคตตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติ 
    7. ลงทุนมากขึน้ในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรวิชาชพี และผู้บริหารระดับกลางเพื่อพัฒนาขีดความ 
สามารถทัง้ในปจัจุบันและอนาคต รวมทัง้การพัฒนาผู้นําในอนาคต เช่น การริเริ่มหาคนดีในโครงการพัฒนาผู้นําในอนาคต  
(อาจารย์จรีะ  หงศ์ลดารมภ์) 
    8. สร้างบรรยากาศของการทํางานให้มีความสุข สร้างระบบ ชว่ยเหลือเกื้อกูลคุณภาพชีวิต และความสมดุลของ
ครอบครัว  
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จึงได้จดัทํา 
แผนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  2557 – 2559   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง  
อย่างมทีิศทางและสอดคล้องกบันโยบายหลัก และมาตรการดา้นพัฒนาทรพัยากรคนดงักล่าว  
 
 

ข.  นโยบายการฝึกอบรม    
1. การฝึกอบรมควรมุ่งตอบสนองเนื้องานในอนาคต (งานใหม)่  หรืออบรมเพิ่มเตมิในจุดที่เป็นขอ้บกพรอ่ง (ถมบ่อ)  
2. การพัฒนาคน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างตนเอง หัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์  
3. การฝึกอบรมตอ้งสอดแทรกการปรับเพิ่มทัศนคติในด้าน  

3.1 การทํางานเป็นทีม 
3.2 การยอมรับงานใหมเ่พื่อสรา้งความยืดหยุ่นของหน่วยงาน องค์กร และตนเอง 
3.3 การเลือกใช้เครื่องมอืคุณภาพที่หลากหลายมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง โดยยึดเป้าประสงค์มากกว่ารูปแบบ 

4. มีประสิทธิภาพ ลดการซํ้าซ้อน   กระจายโอกาสให้กับบุคลากรตามภารกิจ + ศักยภาพ และความตั้งใจ 
5. นโยบายการถม (ปิดจุดอ่อนของการทําหน้าที่ในปัจจุบัน) และการเสริม (เสริมสร้างศักยภาพในปัจจุบันใหด้ีเลิศและ

ศักยภาพสําหรบัอนาคต) 
  5.1 การกําหนดมาตรฐานความคาดหวังงาน (กาํหนดระดับเป้าหมาย) 

5.2 การประเมนิจะชี้ว่าศักยภาพที่จําเป็นใดตามมาตรฐานนี้ บคุลากรยังทําไมไ่ด้ต้องถม  
5.3 การประเมนิจะชี้ว่าบุคลากรมีศักยภาพที่จะทํางานสูงขึ้นหรือเป็นศักยภาพในอนาคต ตอ้งส่งเสริมและ พฒันาต่อเนื่อง 

 
 

                                                                                            ส่งเสริมและพัฒนาต่อเนื่อง 
                                                                                                        
                          ถม                
  
 5.4 หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการถมเป็นหลัก คณะโดยกรรมการทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบการเสริมเป็นหลัก 
ค.  กรอบแนวปฏบิัต ิ

1. ความครอบคลมุ   บุคลากรทัง้คณะแพทยศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี้ 
1.1  อาจารย์ 
1.2  ผู้บริหาร      ระดับ สูง  กลาง  ต้น 
1.3  บุคลากรสายวิชาชีพ   
1.4  บุคลากรทัว่ไป 
 

      2.  เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์พัฒนาศักยภาพ ให้สามารถ   
2.1 ทํางานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสามารถเข้าใจ  เรียนรู้  พัฒนาวิชาชีพทีท่ันสมัย 
2.2 บุคลากรมีศักยภาพที่จะทาํการตามวิสัยทศัน์ และยุทธศาสตร์คณะแพทย์ เป็นตัวการนําการเปล่ียนแปลง  
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2.3 บุคลากรมีทัศนคติ และพฤติกรรม การทาํงานเป็นทีม การพัฒนาต่อเนือ่ง มุ่งเน้นคุณภาพของผู้รับบรกิาร  
2.4 มีบุคลากรทดแทนมีความม่ันคงด้านอัตรากําลัง 
 

      3.  วธิีการพัฒนา ใช้วิธีการที่หลากหลายเสริมกันโดยคํานงึถงึประสิทธิภาพ คุณค่าที่จะได้รับ และเช่ือมโยงกับการทํางานใน
หน้าที่ (หน้าที่ปจัจุบันและหน้าที่ในอนาคต) วิธกีารพัฒนามดีังต่อไปนี ้  

3.1  On the Job Training การทํางานตามหน้าที่ ภายใตก้ารดูแล (supervisor)  มีการประเมินและแจ้งกลับเพื่อให้เกดิ 
      วงจร  PDCA  
3.2  Work Shop 
3.3  ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในคณะ  (เป็นส่วนเกี่ยวขอ้งกับภาระงาน) 
3.4  ศึกษาต่อ 
3.5  ดูงาน 
3.6  KM  Benchmarking   
3.7  อื่น ๆ  (การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง, Job Shadow, Job Enlargement) 
 

      4.   แหลง่พัฒนาและฝึกอบรม 
            4.1  หน้างาน  การทาํงานในหนว่ยโดยมีพี่เล้ียง การมอบหมายงานที่ท้าทาย การประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน  
   4.2  การไปเปน็วิทยากร ให้กบัหน่วยงานภายนอก (ในเรื่องของเรา) เป็นวทิยากรภายใน การบรรยายศึกษาดูงาน 
                 การนําเสนอผลงานในเวทีคุณภาพ หรือ การจัดสรุปรายงานประจําปี 

 4.3 สถาบันชั้นเลิศในประเทศ ที่จัดอบรมชนิดผู้เข้าอบรมต้องมีบทบาท (Assignment) เช่น คลังสมอง  แพทยสภา  MSE    
      สถาบันเพิม่ผลผลิต  สรพ. และอื่น ๆ  
 4.4 อบรมภายในสถานที่ ที่ผู้เข้าอบรมต้องมบีทบาท  (Work Shop)  เช่น  มหาวิทยาลัย   คณะ 

 

     5. โควตาการฝึกอบรม  
คณะฯ  สนับสนุนให้มีการกระจายโอกาสโดยจัดกลุ่มการฝึกอบรมไว้ 2 ประเภท ได้แก่  วิชาชีพ และบุคลากรทั่วไป   

ที่ทกุคนสมารถเลือกได ้ 
5.1  ปริญญาตรี หรอืสูงกว่า    35+14 ชัว่โมง  5+2 วัน  (ใช้โควตาทั่วไปไม่เกิน 14 ชั่วโมง)    
5.2  ต่ํากว่าปรญิญาตรี    28+14 ชั่วโมง  4+2 วัน  (ใช้โควตาทั่วไปไม่เกิน 14 ชั่วโมง) 

 

ในกรณีหน่วยงานระดับภาคหรอืฝ่ายตกลงกับคณะ ในการปรบัเปล่ียนงานใหม่ ให้กับบุคคลและจําเป็นต้องส่งฝึกจะไม่นับรวมใน
โควตานี้  (โควตาการบริหารไม่นับรวม)  

 

6. การทําโครงการฝึกอบรม ทีเ่ป็นโครงการพิเศษ เจ้าของโครงการ ต้องส่งโครงการล่วงหน้า ซึ่ง 
6.1 เนื้อหาประกอบด้วย 
     1 ความจําเป็นของการจัดฝึกอบรมที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ หรือแผนการพัฒนาบุคลากรคณะ 

       2 วัตถุประสงค์ กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย 
                3 วิธีการดําเนินงาน  (วิธกีารฝึกอบรม วิทยากร) 

     4 งบประมาณ  ให้แสดงรายรับ รายจ่าย  กรณทีี่ผู้บริหารโครงการ คิดค่าบริหารจัดการโครงการ  ให้แสดงต้นทุน  
        รวมถงึเวลาราชการของคณะผู้จัด ส่ิงอํานวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายแฝงของคณะ เช่น ห้องประชมุ การขนย้าย  
        จัดสถานที่  
     5 การประเมินโครงการ (การบรรลุวัตถุประสงค์ การคุ้มค่าการใช้งบประมาณ) 
6.2 ระยะเวลาเสนอโครงการ เพื่อให้มเีวลาคิดร่วมกันล่วงหน้า ให้เสนอโครงการให้คณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์  

พิจารณาก่อนอย่างน้อย 2 เดอืน ก่อนจ่ายเงินก้อนแรกในอตัราล่วงหน้า  (early bird) 
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1. ประเภทบุคลากร 2. Competency ที่จําเป็น/ตามยุทธศาสตร์          3. หน่วยงานรับผิดชอบ

WS OJT อบรม ศึกษา ดูงาน  BK

 1.1  อาจารย์  - ความเป็นเลิศทางวิชาการ     - ภาควิชา / รองฯวิเทศ  
 - วิจัย  - รองฯวิจัย  
 - แพทยศาสตรศึกษา  - รองฯแพทยศาสตร์   
 - New Technology (IT Communication,  - รองฯสารสนเทศ

   Social network

 - Internationalization  (หน่วยบริการ + การศึกษา)  - รองฯวิเทศ/รองฯแพทยศาสตร์

 - การทํางานกับ Gen Y  - ภาควิชา / หน่วยงาน

 - Center  of  Excellence   - ภาควิชา / หน่วยงาน / รองฯรพ.

 1.2  ผู้บริหาร   ระดับ สูง  กลาง  ต้น  - Change  Management  

 - การมอบหมายงาน + ประเมิน  - หน่วยงานต้นสังกัด 
 - Efficiency + Productivity  - งานการเจ้าหน้าที่

   (การปรับลดขั้นตอน)  - รอง/ผช.ยุทธศาสตร์  
 - เครือข่าย  - รองฯวิเทศ      
 - Internationalization (เฉพาะราย)   
 - พัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะ (หลักสูตรอาจารย์จีระ)  - กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร)   
 - วิถึ Gen Y  (คนแห่งอนาคต)  - กรรมการ HR

 1.3  บุคลกรสายวิชาชีพ  - ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  - หน่วยงานต้นสังกัด  
  - R2R2R / นวัตกรรม  - งานการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานต้นสังกัด  

 - รองฯวิจัย

1.4  บุคลากรทั่วไป  - Internationalization (เฉพาะราย)  - ภาควิชา / รองฯวิเทศ  

    ภาษา  วัฒนธรรมนานาชาติ

  - IT - รองวิจัย / รองฯสารสนเทศ   
 - เครื่องมือคุณภาพ (Lean 7ส kaizen KM QC SHA ISO) - รองฯยุทธศาสตร์ / ผช.ฯ ทรัพย์ฯ   
 - การทํางานแบบเครือข่ายร่วมกับผู้อื่น / - รองฯยุทธศาสตร์ / ผช.ฯ ทรัพย์ฯ    
   communication ในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

 - การทํางานเป็นทีม  
(PCT/ชมรม)

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  :                                                               หมายเหตุ : WS = Work Shop  OJT = On the Job Training  BK = Benchmarking

4. วิธีการหลัก




