การออกแบบและการวางระบบ Career Development Plan

Career
Development
Plan
เสนอที่ประชุม DD วันที่ 4 มีนาคม 2564

บทนํา

หนึ่งในกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources
Development Strategy) ที่หลายองคกรนํามาใชในการสรางแรงจูงใจและขวัญ

กําลังใจใหพนักงานในองคกร ก็คือ การจัดทําการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career
Development) โดยการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน (Career
Path) กําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) และการบริหารคนเกง
(Talent Management) รวมทั้งกําหนดเสนทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
(Training Road Map) ใหมีความรูความสามารถสอดคลองการปฏิบัติงานตามที่องคกร
ตองการ ซึ่งเปนการสรางรากฐานการพัฒนาความสามารถ และความเจริญเติบโตกาวหนา
ในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว ที่จะสงผลชวยทําใหองคกรมีบุคลากรคุณภาพใน
การผลักดันองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (Corporate KPI) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร (Competititive
Advantage)
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ความสําคัญ

ความสําคัญในการจัดทํา Career Development Plan

นอกจากตัวของพนักงานและผูบังคับบัญชาจะเกิดความชัดเจน ในการบริหาร
เสนทางวิชาชีพของตนเองและรวมกันกําหนด วางแผนอนาคตใหเจาหนาที่เห็น
การเติบโตกาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทขององคกรแลว (Career
Path)
ผูบริหารระดับสูงและหนวยงานทรัพยากรบุคคล จะไดพบขอมูลในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรใหมหรือชัดเจนขึ้น จํานวนหนึ่ง ในการจัดทําแผนเกี่ยวกับ
Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map อยาง
เปนระบบ มีทิศทางและตอเนื่อง รวมทั้งทําใหองคกรมีความสามารถในการบริหาร
บุคคลเชิงรุกและตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนองคกรไดรวดเร็ว คลองตัวและ
เหมาะสม
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ภาพรวมการบริหารงานบุคค หนาทีค่ วามรับผิดชอบในตําแหนงงาน และความเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทน
Vision Mission and Culture
HR Strategy

•Employee
Engagement

Organization Structure
Functional
Description

Job Description

Job Level
Structure

Policy and
Procedure

Performance Monitoring
BSC/ KPIs/OKR

•HR
Enablement

Rewards
Base Salary

(Salary
Structure)
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Core Value and Competencies

Variable
Pay

Career
Benefits

• Career Progress
Planning
• Succession Planning

• Leadership
• Training &
Development

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลในองคกรชั้นนําทั่วโลก
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การ
ขับเคลื่อน
พันธกิจ
ทิศทางและ
เปาหมาย
ขององคกร
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หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะและ คานิยมองคกร (Performance,Competency & Core Value)

ทิศทางของงาน (TCELS Goals) และทิศทางความกาวหนาในตําแหนง (Career Path)
Core Value & Competency

องคกรและหัวหนา
คาดหวังพฤติกรรม
ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติ
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ขององคกร เพื่อการรวม
พลังในการสรางผลงานที่
มีประสิทธิภาพสูง

Performance

Employee

Strategy & Policy
Performance & Competency
Management

องคกรและหัวหนา
คาดหวัง
ความสามารถในการผลิต
ผลงานตามบทบาทและ
หนาที่ของตําแหนง ที่
สอดคลองกับทิศทางของ
องคกร
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Career Management & Development Diagram for TCELS
Vision
Mission

Business Strategy

TCELS

Objectives & Goals

Expectation and Standard

HR Development Direction

Performance
Planning

Performing

Core Values & Competencies

Career Planning

Performance
Assessment

Training &
Development

Career
Development
Identification

Career Management & Development

หลักสูตรระบบการบริหารงานบุคคลขัน
้ พืน
้ ฐานของสวทช.สําหรับผู ้บังคับบัญชา
ศน.

Career Path
6
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แนวทางการดูแลบุคลากรตามระดับศักยภาพ
ั
ระด ับศกยภาพ
ั
ศกยภาพสู
ง
เก่งและดี

ปกติ

ต้องปร ับปรุง
มีผลการประเมิน
50-60 คะแนน

ตํา
่ กว่ามาตรฐาน
< 50

การพ ัฒนาพน ักงาน
พ ัฒนา
มอบหมายงานเป็นรายบุคคล

ี
การเติบโตในสายอาชพ
และระบบการเลือ
่ นตําแหน่ง
และเลือ
่ นเงินเดือน

เติบโตได ้เร็ว เลือ
่ นตําแหน่ง
และเงินเดือนกรณีพเิ ศษ/
Successor/ Talent

พ ัฒนาตามมาตรฐานตําแหน่ง
ตาม Gap competency และ
การวางแผนทีร่ ะบุใน ACP

พ ัฒนา / ยกระด ับ/
เปลีย
่ น job
สู่ NORMAL TRACK

เติบโตได้ตามปกติ

ปร ับปรุงภายใน 2 ปี
ตามข้อบ ังค ับ

ดําเนินการ
ให้ออกจากงาน
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ั
ระด ับศกยภาพ
พิจารณาจาก ผลการปฏิบ ัติงานในอดีตและปัจจุบ ัน
(Performance) ตามเกณฑ์ของข้อบ ังค ับ ศลช. ว่าด้วย การบริหารผลการปฏิบ ัติงาน ๒๕๖๓
& พิจารณาจากผลของ Competency & Core value

้ ทางการเติบโตในวิชาชพ
ี
รูปแบบเสน
Next
Job Grade
: Same Job Cluster
/Family

แบบของ TCELS
Next Job Grade
:Different Job Cluster
/ Family

DUAL CAREER
Professional Career
with Management
Career
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ลักษณะการเติบโตของอาชีพ (Career Path ) ตามโครงสรางตําแหนงของ ศลช.
ผูอ้ ํานวยการ ศลช.

Job Grade 10
Job Grade 9
Job Grade 8
Job Grade 7
Job Grade 6
Job Grade 5
Job Grade 4
Job Grade 3
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รองผูอ้ ํานวยการ
ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ ํานวยการ

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย/สํานัก/
โปรแกรม อาวุโส

ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/
สํานัก/โปรแกรม

ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ทาง

ผูช้ าํ นาญการ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าที่

พนักงาน/ผูช้ ว่ ย
พนักงาน

9
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คางาน และเสนทางการเติบโตเพื่อสรางคุณคา และ
สรางผลงานใหกับองคกรตามตําแหนงที่สงู ขึ้น
Job Grade 10

ผูอ้ ํานวยการ ศลช.

Job Grade 9

รองผูอ้ ํานวยการ
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/สํานัก/
โปรแกรม อาวุโส

Job Grade 8
Job Grade 7
ผูช้ าํ นาญการ

Job Grade 5

เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

Job Grade 4

เจ้าหน้าที่
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ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/สํานัก/โปรแกรม

Job Grade 6

คางาน

ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ ํานวยการ

กลุมตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานขององคกร

ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง

กลุมตําแหนงบริหารขององคกร

กลุมตําแหนงผูเชี่ยวชาญขององคกร
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มาตรฐานการแบงกลุมตําแหนง Job Cluster หรือ Job Family ของ ศลช.
Job Cluster/Family

Sub Job Cluster/Family

วิเทศสัมพันธ, สื่อสารองคกร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, พัสดุ, ทรัพยากรบุคคล, เลขานุการผูบริหาร,
และบริหารทั่วไป

1

Corporate Support

2

Management

3

Strategic Controller

บริหาร, ที่ปรึกษา, และเชี่ยวชาญ
การเงินบัญชี, บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, ทรัพยสินทาง
ปญญา, งบประมาณ, และติดตามและประเมินผล

4

Strategic Planner

ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมและการลงทุน, ยุทธศาสตรองคกร, และพัฒนาองคกร

5

Program

บริหารโครงการ, วิศวกร, เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร, และเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ 1) การกําหนด Job Cluster/ Job Family และ Sub Job Cluster ของ ศลช.มีการประกาศอยางเปนทางการ

ในเอกสารมาตรฐาน Job Description Standard
2) การปรับเปลี่ยน JC and SJC ใหเหมาะสมสามารถดําเนินการได โดยให HR ดําเนินการนําเสนอผศลช.และรองผศลช.ใหความเห็นชอบและจัด
แกไขตามมติในเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนฉบับมาตรฐานในการใชรวมกันในองคกร
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คาสูงสุด

คาสูงสุด

คาสูงสุด

JG 9

คาสูงสุด

JG 8
JG 7

คาสูงสุด

JG 6
คาสูงสุด

JG 5
คากลาง
คาต่ําสุด

JG 4

ภาพแสดงคางานของแตละ JG ที่สะทอน
และสัมพันธกับโครงสรางเงินเดือน
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ภาพความเชื่อมโยงหลักการในการออกแบบ
Career Development Plan สําหรับ
"Career Development System ประกอบดวย content ในการบริหารงานบุคคล 2 เรื่องหลัก"
Performance Management RECORD Competency Management/Core Value >>Gap
นําขอมูลขางตนมาวิเคราะหและพิจารณากับเกณฑการเลื่อนตําแหนงและมาตรฐานตําแหนง รวมทั้งมาตรฐาน
และความคาดหวังของตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไปขององคกร

ออกแบบ วางแผนการเติบโตในวิชาชีพ แผนพัฒนาระยะสั้น ระยะยาวควบคูไปกับแผนเวลา
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•แบบฟอรม Career Development Plan (CDP) สําหรับศลช.

แบบ Career Development Plan (CDP Form)
หน้า 1/2

TCELS Employee Profile for Career Development Plan
แผนพัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามโครงสร้างตําแหน่ง ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2567
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
วันเริ่มทํางาน

ฝ่าย
JG
การศึกษา

งาน
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ เดือน ปี
สาขาหรือวิชาเอก (ถ้ามี)

1) Career Path /Step ตามโครงสร้างและมาตรฐานตําแหน่งของ ศลช .

ลําดับ

ตําแหน่งปัจจุบัน

ตําแหน่งลําดับถัดไป

ตําแหน่งลําดับถัดไป

ตําแหน่งลําดับถัดไป

กลุ่มตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

HR เตรียมขอมูลให

Job Grade

2) ผลการปฏิบัติงาน (Performance Records)
ปีงบประมาณ
ระดับคะแนน
เกณฑ์ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน ของ ศลช.
หมวด ๔ ข้อ ๒๐ และ ๒๒ ของข้อบังคับ
คะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก จํานวน ๓ ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการปรับหรือเลื่อนตําแหน่งกรณีปกติ (ทั้งนี้ต้องพิจารณาเกณฑ์อื่นๆประกอบด้วย)
หมวด ๔ ข้อ ๒๐ และ ๒๓
คะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับดีเยี่ยม จํานวน ๒ ครั้งติดต่อกัน อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการปรับหรือเลื่อนตําแหน่งกรณีพิเศษ(ทั้งนี้ต้องพิจารณาเกณฑ์อื่นๆประกอบด้วย)

3) ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/Talent หรือ ความรู้พิเศษ นอกเหนืองานในตําแหน่ง (ถ้ามี)

ลําดับ

ด้าน

คําอธิบาย
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หน้า 2/2

4) ข้อมูล Gap Competency จาก IDP Manual ปี 2563 & ข้อมูล Gap จาก Core Value

HR เตรียมขอมูลให
การวิเคราะหสรุปขอมูลเบื้องตนจากขอมูลในรายการ 1-4 โดย HR
5) TCELS Employee Potential Assessment for Career Development Plan
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งในลําดับถัดไป

ฝ่าย
JG
JG

งาน
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ เดือน ปี
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)

1) ข้อมูลแบบประเมิน Competency ของทั�ง 3 กลุ่ม (Core , Leadership & Functional & Technical Competency)
ในระดับที่จะเลื่อนตําแหน่งขึ�นไป
2) กรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาของการประเมินประจําปีปกติขององค์กร ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามรายการคําถามของ Competency แต่ละ
กลุ่มเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นการเฉพาะ

6) TCELS Employee Development Profile
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน

ฝ่าย
JG

(ควรทบทวนทุกครั�งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Job ของเจ้าหน้าที)่

งาน
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)

ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ เดือน ปี

แผนการพัฒนาเฉพาะ/เน้น ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่
หัวข้อพัฒนา

บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต
ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ช่วงเวลา
3 ปี

TR

JA

JS

CO

MT

RT

OT

ผูบังคับบัญชาอาจตองประเมิน
เตรียมขอมูลตามรายการคําถามของ
Competency แตละกลุมเปนการเฉพาะ
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเปนการเฉพาะ
หลักการในการเรียนรูพัฒนา 70:20:10 (Learning &
Development Framework 70:20:10)
Training (TR) - การอบรมหลักสูตรตางๆแบบ Classroom
Job Assignment (JA) - การมอบหมายงานใหไดปฏิบัติจริง
Job Shadowing (JS) – การที่ผูบังคับบัญชาใหติดตามในเวทีจตางๆเพื่อ
เรียนรูจากประสบการณจริงของผูบังคับบัญชา
Rotation (RT) - การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
Coaching (CO) – การสอนงานจากผูมีประสบการณ/ หัวหนา
Mentoring (MT) – การใหคําปรึกษาแนะนําจากพี่เลี้ยง ในขอมูลดานตางๆ
การทํางาน ทัศนคติ มุมมอง ประสบการณชีวิต และ Soft Skill จากพี่เลี้ยง
On the Job Training (OJT) การฝกปฏิบัติในงาน
Other (OT) - วิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้

16

TCELS Employee Potential Assessment for Career Development Plan
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งในลําดับถัดไป

ฝ่าย
JG
JG

งาน
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ เดือน ปี
ชื่อกลุ่มตําแหน่ง (Cluster)

1) ข้อมูลแบบประเมิน Competency ของทั�ง 3 กลุ่ม (Core , Leadership & Functional & Technical Competency)
ในระดับที่จะเลื่อนตําแหน่งขึ�นไป
2) กรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาของการประเมินประจําปีปกติขององค์กร ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามรายการคําถามของ Competency แต่ละ
กลุ่มเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นการเฉพาะ

ตัวอยาง
การประเมินหัวขอที่ 5
เพื่อดูศักยภาพ หรือ
Potential ของเจาหนาที่
ในตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นไป

17

หลักการในการเรียนรู้พฒ
ั นา 70:20:10 (Learning & Development Framework 70:20:10)

ศลช.ให้ความสําคัญและมีความตัง้ ใจพัฒนาและยกระดับพนักงานในองค์กร โดยมุง่ หวังให้พนักงานได้โอกาสใช้ทกั ษะ ความรูค้ วามสามารถของตนเองในงาน
รวมถึงการได้บรรลุเป้าหมายทางสายอาชีพทีใ่ ฝฝ่ นั และในขณะเดียวกันเป็ นการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทางธุรกิจในระยะยาวเพราะองค์กรได้สร้าง
บุคลากรศักยภาพ

ทฤษฎี 70:20:10 คือ การมองภาพรวมของการเรียนรู้และพัฒนา เทียบกระบวนการทัง้ หมดเป็ น
100%
70% Experiential Learning
20% Social Learning
10% Formal Learning
การเรียนรู้แบบทางการ
การเรียนรู้จากประสบการณ์
การเรียนรู้จากผูอ้ ื่น
New and challenging
experiences

70

10
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20

เป็ นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการลง
มือทํา เพื่อให้เกิดประสบการณ์
ทํางานจริง เห็นผลลัพธ์ของการ
พัฒนาอย่างชัดเจน เช่น การ
ฝึ กปฏิบบัติในงาน (on-the-job)
การมอบหมายโครงการใหม่ๆ ให้
ปฏิบตั ิ (Job Assignment) หรือ
การหมุนเวียนงาน เป็ นต้น

Communities, networks, coaching and Learning courses, classes,
and training programs
mentoring

กระบวนการการเรียนรู้จากผู้อื่น
เพื่อการแนะนําแนวทางในการนํา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบตั ิ
จริง เช่น หัวหน้ า โค้ช พี่เลี้ยง เพื่อน
ร่วมงาน หรือ จากการแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกันและกันในสมาคมหรือ
กลุ่มเฉพาะทางภายใน/นอก เป็ นต้น
18

การเรียนรู้ด้วยตนเองและ
อบรมในห้องเรียน หรือ elearning เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
หรือพฤติกรรมที่ควรมีใน
การทํางาน
18

หลักการในการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา 70:20:10 (Learning & Development Framework 70:20:10)









Training (TR) - การอบรมหลักสูตรตางๆแบบ Classroom
Job Assignment (JA) - การมอบหมายงานใหไดปฏิบัติจริง
Job Shadowing (JS) – การที่ผูบังคับบัญชาใหติดตามในเวทีจตางๆ
เพื่อเรียนรูจากประสบการณจริงของผูบังคับบัญชา
Rotation (RT) - การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
Coaching (CH) – การสอนงานจากผูมีประสบการณ/ หัวหนา
Mentoring (MT) – การใหคําปรึกษาแนะนําจากพี่เลี้ยง ในขอมูลดาน
ตางๆ การทํางาน ทัศนคติ มุมมอง ประสบการณชีวิต และ Soft Skill
จากพี่เลี้ยง
On the Job Training (OJT) การฝกปฏิบัติในงาน
Other (OT) - วิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้
19

แนวทางและแผนการดําเนินการในลําดับตอไป
ในปงบประมาณ 2564

20

แนวทางและแผนการดําเนินการในลําดับตอไปในปงบประมาณ 2564
นําขอมูลกรอกลงใน
แบบ Career
Development Plan

มีนา

นัดคุยหารือกับ
ผูบังคับบัญชาวางแผน
รวมกันจากขอมูล
ครั้งที่ 1

เมษา

ประชุมรวมกับฝายแตละฝาย
พรอมใหทุกคนไดรับการสื่อสารเกี่ยวกับ
CDP และขอมูลการวางแผนรายบุคคลของ
ตนเอง และนัดหารือเพิ่ม กรณีเจาหนาที่ที่
ตองการการปรับเปลี่ยน หรือตองการทํา
ความเขาใจเฉพาะกรณีกับผูบังคับบัญชา
เพื่อปรับการวางแผนรวมกัน
ครั้งที่ 2

พฤษภา

HR วิเคราะหขอมูลแผน นําเสนอผลการ
วิเคราะห นําเสนอแผนภาพรวม
นําเสนอประเดนสําคัญทางการ
บริหารงานบุคคล ตอ Top3 ตอที่
ประชุมผูบริหาร ตอ และตอคณะอนุ
บุคคล

มิถุนา

HR ดําเนินการอัพเดททุกป กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการวางแผน โดยขอมูลอาจมาจากผูบริหาร ผูบังคับบัญชา บุคลากรและ HR เอง
21

ผูรับผิดชอบหลักของระบบ Career Development Plan
1. นางสาวจุเลสภา อินทามระ
2. นางสาวพุทธิยา สมจิตร

ภาคผนวก

23

องคประกอบของเนื้อหาในคูมือ C a r e e r

Development Plan

ของ ศลช.

1. บทนําและความสําคัญของ Career Development Plan ตามนโยบายของ ศลช.
2. ความหมาย หลักการ และแนวคิด ของ Career Development
3. บริบทของขอมูลที่ใชการวางเสนทางวิชาชีพ Career Path ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการสมรรถนะของบุคลากร ของ
ศลช.(Performance Management & Competency Management)
4. การออกแบบและการวางระบบ Career Development Plan
5. แนวทางและแผนการดําเนินการในลําดับตอไป ในปงบประมาณ 2564

การพัฒนาอาชีพ (Career Development)

หมายถึง ความกาวหนาหรือการเติบโตของบุคลากร
ในการทํางานใดงานหนึ่งหรือในตําแหนงหนาที่ตาม
โครงสรางตําแหนงขององคกร การพัฒนาอาชีพที่
ประสบความสําเร็จนั้นจะตองมีปจจัยสําคัญคือ การ
กําหนดเปาหมายของอาชีพ (Career Goal) ตลอดจน
มีการวางแผนทางดานอาชีพ (Career Planning)
เพื่อใหดําเนินไปตามเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่
วางทิศทางไปสูเปาหมายไว .

Job Level/Grade Profile (1/2)
Job Grade ระดับตําแหน่ ง
9

8

7

6

ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ

กําหนดเป้าหมายและนโยบายการดําเนินงานของส่วนงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับกลยุทธ์และแผนองค์กร รับผิดชอบและกํากับการบริหารงานของฝา่ ยงานให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ใช้ความรูท้ าง
รองผูอ้ าํ นวยการ วิชาชีพและประสบการณ์เชิงลึกในการแปลงวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของ ศลช. ให้เป็ นแผนดําเนินการและให้ทศิ ทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็ นผูเ้ จรจาต่อรองกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เชิงนโยบาย ได้แก่ กระทรวงฯ สํานักงาน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กําหนดและบริหารโครงการหรือแผนงานทีต่ อ้ งอาศัยทางวิชาชีพและประสบการณ์เชิงลึกในด้านนัน้ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของ ศลช. สามารถบริหารโครงการหรือแผนงานทีม่ ี
ผูช้ ว่ ย
ผลกระทบสูง สามารถตัดสินใจและแก้ปญั หาด้วยตนเองโดยมีนโยบายและข้อบังคับต่างๆ เป็ นกรอบเท่านัน้ และสามารถเจรจาต่อรองกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในระดับบริหารได้ ไม่จาํ เป็ นต้องมี
ผูอ้ าํ นวยการ
บทบาทในการบริหารบุคลากร แต่ตอ้ งสามารถบริหารทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อความสําเร็จของโครงการ/แผนงานได้
กําหนดแนวการดําเนินงาน แผนงาน หรือมอบหมายงานให้แต่ละงานดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กํากับดูแลและให้คาํ แนะนําทีมงานในการปฏิบตั งิ านตามแผนการดําเนินงาน รับผิดชอบใน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
กระบวนการวางแผนงบประมาณ และเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริหารงบประมาณในฝา่ ย กํากับดูแลการดําเนินงานของฝา่ ย/โครงการ/โปรแกรม ให้เป็ นไปตามแผนงาน ผลลัพธ์ของงานส่ง
อาวุโส
ผลกระทบต่อการบรรลุพนั ธกิ จขององค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว เป็ นผูเ้ จรจาต่อรองกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียระดับบริหารของลูกค้า สถาบันฯ นักลงทุน และภาคธุรกิ จ
กําหนดแนวการดําเนินงาน แผนงาน หรือมอบหมายงานให้แต่ละงานดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ควบคุมดูแลและให้คาํ แนะนําทีมงานในการปฏิบตั งิ านตามแผนการดําเนินงาน ใช้ความรูท้ าง
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย วิชาชีพในเชิงลึกในการดําเนินงานตามแนวทางของฝา่ ย/องค์กร รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงบประมาณ และเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการบริหารงบประมาณในฝา่ ย กํากับดูแลการดําเนินงานของ
ฝา่ ย/โครงการ/โปรแกรม ให้เป็ นไปตามแผนงาน ผลลัพธ์ของงานส่งผลกระทบต่อการบรรลุพนั ธกิ จขององค์กรในระยะสัน้
ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบตั กิ าร มีบทบาทในการกําหนดแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานของงานทีร่ บั ผิดชอบ มุ่งเน้นการดําเนินงานตามเป้าหมายระยะสันและ
้
ผูช้ าํ นาญการ ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของทีมงานในการทํางานร่วมกับทีมงานอืน่ รวมถึงให้คาํ ปรึกษาและแก้ปญั หาให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน มีบทบาทในการสร้างความคิดริเริม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์

รับผิดชอบงานด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบตั กิ าร ดําเนินงานตามแผน ติดต่อ ประสานงานและดูแลงานทางด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามแผนงาน ดูแลรับผิดชอบในด้านการวางแผนและประเมินผล
5
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ความก้าวหน้าในงานทีต่ นเองรับผิดชอบเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนด ต้องอาศัยประสบการณ์ในการพลิกแพลงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปญั หา รับผิดชอบการตรวจสอบผลงานของตําแหน่งใน
ระดับตําแหน่งรองลงไปอย่างสมํ่าเสมอ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการดําเนินงานอาจมีหน้าทีใ่ นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ประเด็นปญั หาทีพ่ บทัวไปอาจมี
่
ความซับซ้อน การแก้ปญั หามีแนวทาง
4
เจ้าหน้าที่
เบือ้ งต้นหรือสามารถขอคําปรึกษาทัง้ ในและนอกหน่วยงาน ผลลัพธ์มุ่งเน้นความสําเร็จของหน่วยงานในระยะสัน้ และระยะกลาง
พนักงาน/ผูช้ ่วย ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนหรือแนวทางการแก้ปญั หาทีก่ าํ หนด ให้ได้ผลลัพธ์ตามทีค่ าดหวัง มุ่งเน้นการส่งมอบงานตามบทบาทหน้าทีข่ องตน การทํางานมีการตรวจสอบจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง
3 & Confidential | 2019
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พนักงาน
สมํ่าเสมอ

Job Level/Grade Profile (2/2)
Job
Grade

ระดับ
ตําแหน่ ง

ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ

8

วางแผนและดําเนินการในโครงการหรือแผนงานทีม่ ผี ลกระทบเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบูรณาการแผนงานและโครงการต่างๆ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร การทํางานต้องอาศัยความรูเ้ ชิงลึกและผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจได้รบั ยกย่องจากบุคคลภายนอกองค์กรว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เป็ น “ผูเ้ ชีย่ วชาญ” ในสาขาทีต่ นรับผิดชอบ รับผิดชอบการทํางานทีม่ คี วามหลากหลายซึง่ อาจไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนในองค์กร การแก้ปญั หามีผลกระทบ
พิเศษ
ต่อนโยบายและพันธกิจขององค์กร และอาจกระทบถึงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐภายนอก ผลลัพธ์ของงานของงานส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
พันธกิจขององค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว เป็ นผูเ้ จรจาต่อรองกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียระดับกลยุทธ์และนโยบาย

7

วางแผนและดําเนินการในโครงการหรือแผนงานทีม่ ผี ลกระทบเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบูรณาการแผนงานและโครงการต่างๆ
ขององค์กรเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิที์ ค่ าดหวัง การทํางานต้องอาศัยความรูเ้ ชิงลึกในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าใจความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ความรูแ้ ละความ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรม รับผิดชอบการทํางานทีม่ คี วามหลากหลายและเป็ นสิง่ ทีอ่ งค์กรยังไม่มคี วามเชีย่ วชาญเพียงพอ การแก้ปญั หาทีม่ คี วาม
เฉพาะทาง
ยุง่ ยากซับซ้อนมีผลกระทบต่อการบรรลุพนั ธกิจขององค์กรในระยะสัน้ สามารถจูงใจและโน้มน้าวผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียระดับบริหารของลูกค้า สถาบันฯ
นักลงทุน และภาคธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง

เอกสารอ้างอิง: แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)
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ระบบและเกณฑการเลื่อนตําแหนงของ ศลช.

สรุปเกณฑ์ระด ับคะแนนของผลการปฏิบ ัติงานประจําปี
ตามข้อบ ังค ับว่าด้วย การบริหารผลการปฏิบ ัติงาน ๒๕๖๓
ลําด ับ

ระด ับคะแนน/ระด ับผลงาน

***ความหมายตามข้อบ ังค ับฯ

อ้างอิงข้อบ ังค ับฯ

๑ ระดับตํา่ กว่า ๘๐ คะแนน

ไม่ผา่ นทดลองงาน
อาจให ้ขยายเวลาทดลองงานต่ออีกไม่เกิน ๙ เดือน

หมวด ๒ ข ้อ ๑๒ และ ข ้อ ๑๓

๒ ระดับตัง้ แต่ ๖๐ คะแนนลงมา

ไม่ได ้รับการขึน
้ เงินเดือน/ค่าจ ้างประจําปี

หมวด ๓ ข ้อ ๑๗ (๓)

ื่ ให ้ได ้รับการปรับหรือเลือ
๓ คะแนนไม่ตํา่ กว่าระดับดีมาก จํานวน อยูใ่ นเกณฑ์ได ้รับการเสนอชอ
่ น
๓ ครัง้
ตําแหน่งกรณีปกติ
(ทัง้ นีต
้ ้องพิจารณาเกณฑ์อน
ื่ ๆประกอบด ้วย)

หมวด ๔ ข ้อ ๒๐ และ ๒๒

๔ คะแนนไม่ตํา่ กว่าระดับดีเยีย
่ ม
จํานวน ๒ ครัง้ ติดต่อกัน

ื่ ให ้ได ้รับการปรับหรือเลือ
อยูใ่ นเกณฑ์ได ้รับการเสนอชอ
่ น
ตําแหน่งกรณีพเิ ศษ
(ทัง้ นีต
้ ้องพิจารณาเกณฑ์อน
ื่ ๆประกอบด ้วย)

หมวด ๔ ข ้อ ๒๐ และ ๒๓

๕ ระดับน ้อยกว่า ๕๐ คะแนน

ิ้ สุดสญ
ั ญาจ ้าง พ ้นสภาพการเป็ นผู ้ปฏิบต
สน
ั งิ าน ศลช.

หมวด ๕ ข ้อ ๒๘ (๑)

๖ ระดับ ๕๐ – ๖๐ คะแนน

ิ้ สุดสญ
ั ญาจ ้าง พ ้นสภาพการเป็ น
จํานวน ๒ ครัง้ ติดต่อกัน สน
ผู ้ปฏิบัตงิ าน ศลช.

หมวด ๕ ข ้อ ๒๘ (๒)

***

ึ ษารายละเอียดขยายความอืน
ต ้องศก
่ ๆของเกณฑ์ระดับคะแนนดังกล่าวจากข ้อบังคับฯในแต่ละหมวดประกอบด ้วย

9

อ้ างอิงจากประกาศ....................และแบบเลื่อนตําแหน่ง

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาให้ได้รับการปรับหรือเลื่อนตําแหน่ง
หมวด ๔ การปรับหรือเลื่อนตําแหน่ง
ข้อ ๒๐ การปรับหรือเลื่อนตําแหน่งให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ

1

Criteria ของหลักเกณฑ์

(อ้างอิงข้อ 20 หมวด 4 ของข้อบังคับ PM)

(๑) ผลการปฏิบัติงานประจําปตามหลักเกณฑที่ศูนยกําหนดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งหมายถึง ผลงานรวมประจําปี
(๒) ความรู ความสามารถและปริมาณงานของตําแหนง

ความรู้ ความสามารถและปริมาณงานของตําแหน่งงานปัจจุบัน
เทียบกับตําแหน่งที่จะปรับหรือเลื่อนตําแหน่ง

2 งานปจจุบันเทียบกับตําแหนงที่จะปรับหรือเลื่อน

ตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงงาน

ผลของ Competency ของระดับตําแหน่งที่ถือครองอยู่

3 (๓) ความประพฤติตามคานิยมองคกรและขีดสมรรถนะ

ตามมาตรฐานที่ศูนยกําหนด เทียบกับตําแหนงที่จะปรับ
4 หรือเลื่อนตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงงาน
5
6 (๔) การรักษาวินัยของศูนย เปนผูมีคุณธรรมและเปน

แบบอยางที่ดี

ผลของ Competency ของระดับตําแหน่งที่จะปรับหรือเลื่อนไป

ผลของ Core Value แต่ละรายการ
การรักษาวินัยของศูนย์ เป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

ระดับของเกณฑ์ (Scale / Level / Degree)
ผลการประเมินคะแนนประจําปี ดีเยี่ยม ดีมาก ตามข้อบังคับข้อ ๒๒ ของข้อบังคับ
ตามมาตรฐานตําแหน่งงาน (JD & Job Profile) ระบุ/กําหนด และ
แสดงปริมาณงานตามจริงและตามที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบเพิ่ม /สูงขึ้นใน
แบบฟอร์มเสนอปรับหรือเลื่อนตําแหน่ง
1. Core Competency 2. Functional & Technical & 3. Leadership & Management
ต้องผ่านในระดับที่คาดหวังของตําแหน่งปัจจุบันครบทุกรายการ
1.ต้องมีการประเมินใหม่ โดยหัวหน้า 2.HR นําเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อใช้
พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาได้ ในการเติบโตในตําแหน่งสูงขึ้นไป
ใช้เกณฑ์เดียวกับ Competency ทั้งตําแหน่งปัจจุบันและตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นไป
และพิจารณาจากผลการประเมินภาพรวมในแต่ละ C ไม่ลงแยกพฤติกรรมย่อย
1.ไม่มีการถูกตักเตือนจาก ศลช. เป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงสามปีที่ผ่านมา
2. หากมีคดีความส่วนตัวที่เกี่ยวพันกับหน้าที่ที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 3.ได้รับผลการประเมิน Core Value ในรายการ
Integrity & Ethics ในระดับ 4 ขึ้นไป
4. ยกเว้น JG 7 & 8 ต้องได้ระดับ 5 & 6 เท่านั้น

2

หลักเกณฑ์ในการปรับหรือเลื่อนตําแหน่งในระดับ JG 7 & 8
สะท้อนคุณภาพที่เหมาะสม
กับตําแหน่งและคุณค่า
ที่มีต่อองค์กร

รายการที่ต้องแสดงให้ประจักษ์

ผลงานสร้างผลกระทบสูง
ในระดับองค์กร

TCELS Impact

5

4

ขีดสมรรถนะของตําแหน่ง
ที่จะปรับหรือเลื่อนขึ�นไป
Core Competency
Leadership & Management
Competency
Functional & Technical competency

3

บทบาทในการบริหารทีม
บริหารความร่วมมือและ
บริหารโครงการสําคัญๆ
ที่สร้างผลกระทบรวมถึงความสามารถใน
การให้คําปรึกษา หาทางออกที่เหมาะสม
ของข้อปัญหา และกล้าตัดสินใจในเวลาที่
เหมาะสม

2
1

High Competency

Team Leader &
Synergizer

ผลงานแสดงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
หรือในการบริหาร งาน เงิน คน
อย่างมีประสิทธิภาพสูง & จัดทําเป็น KM
ขององค์กร

Individual Performance
as TCELS KM

เป็น Role Model ตามค่านิยมองค์กร

Key Behaviours
of All TCELS
Job Grade 7

Job Grade 8

วิธีการแสดงผลงาน/Evidence

กรอกแบบแสดงผลงาน (ข้อ 11 )
และแสดงให้เห็นผลกระทบระดับสูงที่
มีต่อ ศลช.

ระดับความคาดหวัง
Core Cometency
Leadership & Management
Functional Competency
Technical Competency
กรอกแบบแสดงผลงานให้เห็น
บทบาทและพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินพฤติกรรมที่องค์กรมี
เป็นองค์ประกอบผสมผสาน
แสดงผลงานทีเป็นหัวหน้าโครงการ
จัดทําเป็น KM
ขององค์กร ที่สะท้อนให้เห็นความรู้
ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ หรือ ใน
การบริหาร
พิจารณาจากผลการประเมิน
Core Value ประจําปี
ควรได้ระดับ 5 ขึ้นไป

จัดทําประกาศ
สาขาความ
เชี่ยวชาญ
และหรือการบริหาร
ของ ศลช.

โครงสร ้าง
ตําแหน่งเดิม

ระดับตําแหนงและชื่อตําแหนงงานใหมของ ศลช.
ข้อดีของระดับตําแหน่ งใหม่ของ ศลช.
 เพิม่ โอกาสในการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงานมากขึน้
 สามารถรักษาความรวดเร็วในการตัดสินใจได้ โดยมีจาํ นวนขัน้ ในการตัดสินใจเท่า
เดิม
ระดับตําแหน่ งเดิ มของ
ศลช.
ผศลช.
รองผูอ้ ํานวยการ

Job
Grade
10
9

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/สํานัก/
โปรแกรม

8

เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
เจ้าหน้าทีร่ ะดับกลาง
เจ้าหน้าทีร่ ะดับต้น
พนักงานปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริการ

7
6
5
4
3
2

ระดับตําแหน่ งใหม่ของ ศลช.
สายบริหาร
สายวิ ชาชีพ/วิ ชาการ
ผศลช.
รองผูอ้ ํานวยการ
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/สํานัก/
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ ด้าน…
ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
โปรแกรม อาวุโส
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ย/สํานัก/
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง ด้าน…
โปรแกรม
ผูช้ าํ นาญการ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าที่
พนักงาน/ผูช้ ่วยพนักงาน
พนักงานขับรถ

หมายเหตุ: 1. จัดผูเ้ ชีย่ วชาญ/ทีป่ รึกษา ตาม พรฎ. ไว้ทร่ี ะดับ Job Grade 8
2. เส้นสีแดง คือ จํานวนขัน้ ในการตัดสินใจ
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2

3

2 DECEMBER 2020

รายงานผลการออกแบบระบบ Career Development
ประกอบดวยขอมูลอยางนอย คือ หลักการวิเคราะหและการวาง
ระบบ Career Development System ของ ศลช. หลักการและ
รูปแบบของการวางแผนเสนทางการเติบโตทางวิชาชีพ (Career
Path) ที่สะทอนเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการสมรรถนะของผูปฏิบัติงานของ ศลช.
การสงมอบงานงวดที่ 1/3 งานรายการที่ 1/2
จัดทําโดย นางวิภาดา พรหมมาณพ

HR TCELS Roadmap to High Performance Organization : HPO
2565/2022

2564/2021

2562-63/2019-20
New Salary Structure New Job Level Structure
New Position New JD New Competency

2566/2023

2567/2024

Competency Implementation
Career Development Plan & Training Roadmap (Individual Talent & Sucessor)

พัฒนา ACDP : Performance Mgt ตอเนื่อง

TCELS >>HPO

New Promotion System (Base on PM & CM)

ERP : Module HR : ฐานขอมูล กองทุน ACDP online

ERP : Module HR : HRD online

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 3 :
ทุกหมวด

พัฒนา Core Value ต่อเนื่อง >> CC:CC
ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ HR ใหทันสมัย
พัฒนาหลักสูตร Life Sciences

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 2 : 3 หมวด

Engagement System Development

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ครั้งแรก : 3 หมวด
ไดรับรางวัลเลิศรัฐของก.พ.ร.
สาขาการบริการ ระดับดี : โครงการรากฟนเทียม

PMQA 4.0 (ระบบราชการ 4.0)

ได้ร ับการร ับรองมาตรฐานISO 9001:2015 เมือ
่ 14 มิถน
ุ ายน 2562
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