ปี งบประมาณ 2564
ระบบสมรรถนะ :Competency System
ของ ศลช.

การประเมิ น สมรรถนะ
รอบสํา หรั บเจ้ าหน้ าที่ เข้ าใหม่ ย้ ายโอน และเลื่ อนตํา แหน่ ง
ในปี งบประมาณ 2563
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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 (Assessment & Development system
Career Development Plan & Training Roadmap (Individual Talent & Sucessor)

พัฒนา ACDP : Performance Mgt ต่อเนื่อง

TCELS >>HPO

New Promotion System (Base on PM & CM)

ERP : Module HR : ฐานข้อมูล กองทุน ACDP online

ERP : Module HR : HRD online

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 2

พัฒนา Core Value ต่อเนื่อง >> CC:CC
ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ HR ให้ทันสมัย

ขยายการร ับรองมาตรฐานISO 9001:2015 รอบที่ 2 เริม
่ ปี 2565

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 1

พัฒนาหลักสูตร Life Sciences
Engagement System Development

ประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ ครั้งที่ 2
ได้รับรางวัลเลิศรัฐของก.พ.ร.
สาขาการบริการ ระดับดี : โครงการรากฟันเทียม
ได้ร ับการร ับรองมาตรฐานISO 9001:2015 เมือ
่ 14 มิถน
ุ ายน 2562

หมายเหตุ ระหว่างเส้นทาง อาจมีการ Initiate โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ได้อีก

ระบบราชการ 4.0
PMQA 4.0
2

รายการสมรรถนะ 3 กลุ่ม (3 Types of Competency ) ของ ศลช.
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มีจาํ นวน 4 สมรรถนะ เป็ นสมรรถนะทีบ่ ุคลากรทุกคน
ต้องมี
1. Life Sciences Professional
2. Synergizer
3. Communicator
4. Systematic Thinker

2. สมรรถนะผูน้ ํา (Leadership Competency)
มีจาํ นวน 3 สมรรถนะ เป็ นสมรรถนะทีบ่ ุคลากรตัง้ แต่
ระดับ JG6 ขึน้ ไปต้องมี
1. Strategic Visionary
2. Change Leader
3. Talent Grower
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สมรรถนะผู้นํา

3. สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
(Functional
Competency) มีจาํ นวน 12
สมรรถนะ และ สมรรถนะ
เชิงเทคนิค (Technical
Competency) จํานวน 35

Leadership Competency

สมรรถนะ
หลัก

Core Competency

สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่

สมรรถนะ ทัง้ นี้บุคลากรจะมี
สมรรถนะใดและความคาดหวัง
ระดับใด จะขึน้ อยูก่ บั ตําหน่ง
งานและงานทีร่ บั ผิดชอบเป็ น
หลัก

Functional / Technical
Competency

3

3

ระดับความคาดหวังมาตรฐาน (Expected Proficiency Level)
บุคลากรแต่ละระดับถูกคาดหวังว่าต้องแสดงพฤติกรรมในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรในแต่ละระดับมี
บทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้:
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ (Proficiency Level)
Job Grade

สมรรถนะเชิงเทคนิค

สมรรถนะผูน้ ํา

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ

9

ระดับที่ 4 ผูน้ ําวิสยั ทัศน์
Enterprise Leaders)

ระดับที่ 4 ผูน้ ําวิสยั ทัศน์
(Enterprise Leaders)

ระดับที่ 4 รอบรูเ้ ชีย่ วชาญ
(Master)

8
7

ระดับที่ 3 ผูน้ ําหน่วยงาน/สายงาน
(Functional Leaders)

ระดับที่ 3 ผูน้ ําหน่วยงาน/สายงาน
(Functional Leaders)

ระดับที่ 4 รอบรูเ้ ชีย่ วชาญ
(Master)

6

ระดับที่ 2 ผูน้ ําระดับต้น
(Emerging Leaders)

ระดับที่ 2 ผูน้ ําระดับต้น
(Emerging Leaders)

ระดับที่ 3 ประยุกต์ (Advanced)

ระดับที่ 3 ประยุกต์ (Advanced)

5
๔

-

ระดับที่ 1 ผูป้ ฏิบตั งิ าน
(Individual Contributors)

ระดับที่ 2 ปฏิบตั ิ (Intermediate)

ระดับที่ 2 ปฏิบตั ิ (Intermediate),
ระดับที่ 1 รูเ้ บือ้ งต้น (Basic)

สายบริหาร

สายเชี่ยวชาญ

ระดับที่ 3 ประยุกต์ (Advanced)
ระดับที่ 3 ประยุกต์ ระดับที่ 4 รอบรูเ้ ชีย่ วชาญ
(Advanced)
(Master)
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หมายเหตุ
: หากบุ
คลากรสามารถแสดงพฤติ
กรรมในระดับทีส่ งู กว่าระดับทีอ่ งค์กรคาดหวังไว้ยอ่ มเป็ นสิง่ ทีด่ ี เนือ่ งจากในการพัฒนาและเติบโตก้าวหน้าในองค์
กร สมรรถนะถือเป็ นปจั จัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
เช่นเดียวกัน

4

ระดับความคาดหวังที่มตี ่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพและสมรรถนะเชิงเทคนิค

5

ระดับการให้คะแนน (Effectiveness Rating Scale)
ในการประเมินสมรรถนะ แต่ละ Proficiency Level
การกําหนดระดับพฤติ กรรมคาดหวังเปรียบเสมือนการกําหนดมาตรฐานทีอ่ งค์กรคาดหวังให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมในระดับสมรรถนะนัน้ ๆ ออกมา ดังนัน้ ความคาดหวังมาตราฐาน
ในการแสดงพฤติ กรรม คือระดับการให้คะแนนจากการประเมิ น “มีประสิ ทธิ ภาพ” การประเมินสมรรถนะ จึงใช้ ระดับการให้คะแนน (effectiveness rating scale) และคําจํากัด
ความดังต่อไปนี้:
ระดับการให้คะแนน (Effectiveness Rating Scale)
ความหมายของคําจํากัดความ (Definition)
(1)

Ineffective

ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ

ขาดการแสดงพฤติกรรมนี้; ควรได้รบั การพัฒนาอย่างมาก

(2)

Somewhat effective

ค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพ

แสดงพฤติกรรมนี้เป็ นครัง้ คราว; ควรได้รบั การพัฒนา

(3) Effective

มีประสิทธิภาพ

แสดงพฤติกรรมนี้ อย่างสมําเสมอ;
่
ควรพัฒนา
เพิม่ เติม

(4)

Very effective

มีประสิ ทธิ ภาพมาก

แสดงพฤติกรรมนี้ในหลากหลายสถานการณ์; ควรพัฒนาเพิม่ อีกเล็กน้อย

(5)

Exceptionally
effective

มีประสิ ทธิ ภาพมากและสามารถ
เป็ นแบบอย่าง

แสดงพฤติกรรมนี้อย่างชัดเจนในทุกโอกาสและเป็ นแบบอย่างให้ผอู้ นื ่ ; ไม่จาํ เป็ นต้อง
พัฒนา

เป็ นระดับคะแนนขัน้ พืน้ ฐาน ที่องค์กรคาดหวังให้บคุ ลากรแสดงพฤติกรรมแต่ละรายการสะท้อน ความมีประสิทธิภาพ ของพฤติกรรมของสมรรถนะนั
น้
6
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หมายเหตุ
: หากบุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรมในระดับทีส่ งู กว่าระดับทีอ่ งค์กรคาดหวังไว้ยอ่ มเป็ นสิง่ ทีด่ ี เนือ่ งจากในการพัฒนาและเติบโตก้าวหน้6าในองค์กร สมรรถนะถือเป็ นปจั จัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
เช่นเดียวกัน

วิธีการประเมิน Competency ในปี งบประมาณ 2564
JG

ตําแหน่ งงาน

9 รองผูอ้ าํ นวยการ
8
7
8
7
6
5
4

สมรรถนะเชิงวิชาชีพละสมรรถนะเชิง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะผูน้ ํา
เทคนิค
270

ประเมินโดย: ตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชา
ประเมินโดย: ตนเอง และผูอ้ าํ นวยการศลช.
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่วมงาน

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย/สํานัก /โปรแกรม
ประเมินโดย: ตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชา
อาวุโส
180
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย/สํานัก /
โปรแกรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
ประเมินโดย: ตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชา
180
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และเพือ่ นร่วมงาน
ผูช้ าํ นาญการ
ประเมินโดย: ตนเอง และ
เจ้าหน้ าที่อาวุโส
90
ผูบ้ งั คับบัญชา
เจ้าหน้ าที่

รูปแบบการประเมิน 360 (“360 Assessment”)

ประเมินโดย: ตนเอง และรองผูอ้ าํ นวยการ,
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย/สํานัก/โปรแกรม,
รักษาการผูอ้ าํ นวยการ ที่รบั ผิดชอบฝ่ าย/
โปรแกรมที่บคุ ลากรสังกัด

*** ออนไลน์ (online) โดย Microsoft Office 365 ดําเนินการโดย HR TCELS ***
7

ตัวอย่าง แบบประเมิน Competency ทาง FORM MS 365 จัดทําโดย ศลช.

10

ตัวอย่าง แบบประเมิน Competency ทาง FORM MS 365 จัดทําโดย ศลช.

11

ผู้รับผิดชอบหลักของระบบ Competency Assessment
1.นางสาวจุเลสภา อินทามระ
2.นางสาวดวงกมล ปรุงวิทยา

12

 แผนการดําเนินงานการผลักดันการใช้ข้อมูลจากระบบ Competency ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของ ศลช.
๑) ศลช.มีมาตรฐาน
Competency สะท้อน
ความสามารถของระดับ
ตําแหน่งและหน้าที่
๒) มีการประเมินและ
จัดทํา IDP รายบุคคล

ปี 2563

๑) จัดทําข้อมูลผลของ Competency รายบุคคล
ลง excel เพื่อใช้วิเคราะห์ Competency Gap
ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน สามารถวิเคราะห์ได้ทุกมิติ
และจัดเรียงความสําคัญและความเร่งด่วนในการ
พัฒนา Gap จาก Competency (ประกอบการ
จัดทําแผน Training Plan 64)
๒) ทบทวนและจัดทํา TOR Competency
online เพื่อของบประมาณปี 2565

Nov 2563
๑) จัดทําแนวทางการ
ประเมิน
Competency ด้วย
ระบบของ ศลช.เอง
๒) วิเคราะห์และแสดง
สถานะของการนํา
Competency ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์จริง

Dec 2563

Jan 2564
๑) จัดทํา Training
Plan 64 จากผล
ข้อมูล
Competency &
Core Value เสนอ
คณะอนุบุคคล

๑) ดําเนินการประเมิน Competency ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ ย้ายโอนและเลื่อน
ตําแหน่ง ตามวิธีการประเมินของปีงบประมาณ 2564 (Office 365)
๒) จัดการอบรมพัฒนาตามแผน Training Plan 2564
Feb 2564

March 2564

April 2564

May 2564

June‐July 2564
๑) จัดทํา
Training Plan
64 ครั้งที่ 2
จากผลข้อมูล
Career Dev
Plan เสนอคณะ
อนุบุคคล
13

การประเมิน Competency Assessment Online
พนักงานตรวจสอบ
ข้อมูลตนเองผู้บังคับบัญชาและ
เลือกเพื่อนร่วมงานในการประเมิน

HR Admin ระบบ
จัดการให้ระบบ
ประเมินส่งไปให้เพื่อน
ร่วมงาน กรณีประเมิน
แบบรอบทิศ 360
องศา (360 Degree
Feedback)

(ระบบ ERP Phase2 ปี งบประมาณ 2565)

ภาพแสดงขั้นตอนของระบบ
Competency Assessment Online
ิ้ การประเมิน
เสร็จสน

แก ้ไขข ้อมูล
ทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง
หารือร่วมกัน
ในผลการประเมิน

ทําการประเมินตนเอง

สง่ ให ้ผู ้บังคับบัญชา

ผูบ
้ ังค ับบ ัญชา
ประเมินลูกน้อง

ผูป
้ ระเมินร่วม
ให้ความเห็น/ประเมิน

ปฏิเสธผลการประเมิน

สง่ ผลประเมิน
ให ้ผู ้ใต ้บังคับบัญชา

ดูผลการประเมิน
จากผูบ
้ ังค ับบ ัญชาและ
ภาพรวมทงหมด
ั้
ยอมรับผลการประเมิน

ระบบส่งผลการประเมินจากเพือ่ นร่วมงาน กรณีประเมินแบบ
รอบทิศ 360 องศา (360 Degree Feedback)

ข้อมูล Gap ของแต่ละรายการ
Competency
จะส่งผล Gap ไปที่ ระบบ
ACDP online ในส่วนของ DP
ในทุกต้นปีงบประมาณ ให้เป็น
ข้อมูลเริ่มต้นในการหารือวาง
แผนการพัฒนา
HR ประมวลผลข้อมูล
รายบุคคล รายกลุ่มสมรรถนะ
และอื่นๆ เสนอผู้บริหาร แจ้ง
บุคลากรและนําข้อมูลไป
วางแผนในการพัฒนาและ
ดําเนินการ Career
Development Plan ต่อไป

Career Development
Plan System : Online

12

ภาคผนวก
รายละเอียดต่างๆของระบบ Competency
ของ ศลช.ที่ดําเนินการในปี งบประมาณ 2563
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องค์ประกอบของการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย เป็นองค์กรระดับมาตรฐานสากล
1. HR ดูแล & พัฒนา คนทํางานให้มี
ความสุขในการทํางาน และผลิตผลงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. OD ดูแล & พัฒนาระบบ ได้แก่
โครงสร้าง ภารกิจ กระบวนการ
ระบบงาน บรรยากาศสภาพแวดล้อม
การทํางาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
และการสื่อสารภายใน
16

ภาพรวมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ ศลช.
Vision

ภาพรวมการบริหารองค์กร
Work Culture and Communication

Business Strategy
(กลยุทธ์การขับเคลื่อนผลงานองค์กร)
Work

Objectives & Goals & KPI

Mission Work Culture and Communication

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตําแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน
การกําหนด Function,

Core Values & Competencies

System & Process TCELS Expectation and Standard

HR Strategy Direction
การสรรหา
คัดเลือก

ACDP

Performance
Planning

(Result & Core Value)

Performing

Performance
Assessment

ภาพรวมการบริหารและพ ัฒนาบุคคล

Work Culture and Communication

Training &
Development
Plan &
Roadmap

Career Path Dev
& Planning

Competency
Assessment
ระบบบริหารการ
เลือ
่ นตําแหน่ง
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มาตรฐานการแบ่งกลุ่มตําแหน่ง Job Cluster หรือ Job Family ของ ศลช.
เพื่อใช้เป็นกรอบในการการออกแบบและการวางระบบประเมินผล C o m p e t e n c y

Job Cluster/Family

Sub Job Cluster/Family
วิเทศสัมพันธ์, สื่อสารองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, พัสดุ, ทรัพยากรบุคคล, เลขานุการผู้บริหาร,
และบริหารทั่วไป

1

Corporate Support

2

Management

3

Strategic Controller

บริหาร, ที่ปรึกษา, และเชี่ยวชาญ
การเงินบัญชี, บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, ทรัพย์สินทาง
ปัญญา, งบประมาณ, และติดตามและประเมินผล

4

Strategic Planner

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน, ยุทธศาสตร์องค์กร, และพัฒนาองค์กร

5

Program

บริหารโครงการ, วิศวกร, เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์, และเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ 1) การกําหนด Job Cluster/ Job Family และ Sub Job Cluster ของ ศลช.มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
ในเอกสารมาตรฐาน Job Description Standard
2) การปรับเปลี่ยน JC and SJC ให้เหมาะสมสามารถดําเนินการได้ โดยให้ HR ดําเนินการนําเสนอผศลช.และรองผศลช.ให้ความเห็นชอบและจัด
-18
แก้ไขตามมติในเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นฉบับมาตรฐานในการใช้ร่วมกันในองค์กร

ค่างาน และเส้นทางการเติบโตเพือ่ สร้างคุณค่า
และ สร้างผลงานตามตําแหน่งที่สงู ขึน้
Job Grade 10

ผูอ้ าํ นวยการ ศลช.

Job Grade 9

รองผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ 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 าํ นวยการฝา่ ย/สํานัก/โปรแกรม

Job Grade 6

ค่างาน

ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ าํ นวยการ

กลุ่มตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านขององค์กร

ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง

กลุ่มตําแหน่งบริหารขององค์กร

กลุ่มตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญขององค์กร
17

19

สมรรถนะคืออะไร (What is Competency?)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะ (Attributes) ที่แสดงถึง
ความสามารถของบุคลากร แสดงออกผ่านวิธคี ดิ และพฤติกรรมในการทํางาน ส่งผลให้การทํางานบรรลุผลสําเร็จหรือได้ผลงานที่ดีเหนือ
ระดับมาตรฐานภายใต้บทบาทความรับผิดชอบ และสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
Roles and Responsibilities
งานต้องทําอะไร

Competencies
งานต้องใช้ทักษะความสามารถอะไร

Achievement Indicator
งานต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไร

What to “do”

What to “display”

What to “deliver”

ต่างจาก
ค่านิยมองค์กร (Core Values) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อสําคัญที่องค์กรตั้งใจปลูกฝังให้พนักงานร่วมกันทําตาม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
(Way of Working) เดียวกันและเป็นวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรในที่สุด
20
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18

ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถนะ : Competency
ตัวอย่าง : การเล่นฟุตบอล
ความรู้ (Knowledge)
ข้อมูล หรือเนื้อหาเฉพาะของวิชาชีพ
“พนักงานต้องมีความรูอ้ ะไรบ้าง”

คุณลักษณะ (Attributes) “พนักงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไร” ซึ่งประกอบด้วย
แรงจูงใจ –

สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแรงขับให้บุคคลกระทํา
พฤติกรรม.
อุปนิสัย - ลักษณะทางกายภาพที่มีการตอบสนองต่อ
ข้อมูล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ
อัตมโนทัศน์ - เป็นทัศนคติ ค่านิยม หรือ จินตภาพส่วนตน
ของบุคคล

ทักษะ (Skill)
ความสามารถหรือความชํานาญใน
การปฏิบัตงิ านทั้งทางด้านร่างกาย
และทางสมอง
“บุคคลต้องสามารถทําอะไรได้.”
21

ทฤษฎีภเู ขานํา้ แข็ง (The Iceberg Model)
ี่ วชาญ ชํานาญพิเศษในด้านต่างๆ
ความเชย

ข้อมูลความรูท
้ บ
ี่ ค
ุ คลมีในสาขาต่างๆ

Skills
Knowledge
บทบาททีบ
่ ค
ุ คลแสดงออกต่อผูอ
้ น
ื่

Social Role

ึ นึกคิดเกีย
ความรูส
้ ก
่ วก ับเอกล ักษณ์
และคุณค่าของตน

Self-Image
Traits
Motive
จินตนาการ แนวโน้มวิธค
ี ด
ิ วิธป
ี ฏิบ ัติตนทีเ่ ป็น
โดยธรรมชาติของบุคคล

ิ พฤติกรรมซํา้ ๆ ในรูปแบบใด
ความเคยชน
รูปแบบหนึง่ แรงจูงใจเฉพาะบุคคล

22

ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง
ท ักษะ
อ ัตมโนท ัศน์
ั
สงเกตเห็
นได้
ความรู ้
ท ักษะ

่ นทีซ
่ นเร้น
สว
่ อ

อ ัตมโนท ัศน์
ั
อุปนิสย
แรงจูงใจ

ั บุคลิกภาพสว่ นลึก : พ ัฒนายากกว่า
อุปนิสย
แรงจูงใจ

ทัศนคติ , ค่ านิยม
ความรู ้

่ นเปลือกนอก : พ ัฒนาง่าย
สว
สมรรถนะทีอ
่ ยูภ
่ ายในและภายนอกของบุคคล (Lyle M. Spencer, Jr. and Signe M. Spencer,1993)

23

การนํา Competencies มาใช้กับการบริหารงานบุคคลของ ศลช.

24

สถานะของการดําเนินการด้าน Competency เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนา โครงสร้างตําแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน และพัฒนา Competency ของ ศลช.ในปีงบประมาณ 2563
และจากการส่งมอบงานจาก AON ทําให้ ศลช. มีระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่เป็นพื้นฐานหรือตัวตั้งต้น
ของการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องภายใต้ นโยบาย Performance & Competency Management โดยการออกแบบดังกล่าวข้างต้น ดําเนินการให้
สอดคล้องกับทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายรวมของ ศลช.ในอนาคต ขณะเดียวกันก็มีการ Benchmark กับองค์กรชั้นนําด้าน Life Sciences ในต่างประเทศ องค์กรชั้นนําด้าน
S&T ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริบทอื่นๆทางการตลาด เพื่อให้การออกแบบโครงสร้างฯ ของ ศลช. สามารถเทียบและแข่งขันได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตระยะ 3-5
ปีข้างหน้า

1. โครงสร้างตําแหน่งใหม่ ที่สะท้อนค่างานใหม่ เทียบได้กับมาตรฐานสากล ขยาย Job Level และขยายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในตําแหน่งที่จะสร้างคุณค่างานให้ ศลช.เพิ่มมากขึ้น ทั้งจํานวนและระดับของตําแหน่งที่เติบโตได้มากขึ้น และคุณค่าของงานที่
ยกระดับขยายมากขึ้น และมีการจัดทํา Job Cluster/Family Job Description Standard ใหม่ทุกตําแหน่ง
2. โครงสร้างเงินเดือนใหม่ ที่ปรับให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ในระดับหนึ่ง และสะท้อนค่างานตามโครงสร้าง
ตําแหน่งใหม่ การกําหนดมาตรฐานอัตราเริ่มต้นในการจ้างงาน (Starting Rate) รวมทั้งการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย
ให้กับบริหารระดับสูง ระดับรองผู้อํานวยการ
3. โครงสร้างสมรรถนะของบุคลากร หรือ Competency ซึ่งประกอบไปด้วย Core Competency Leadership
Competency Functional&Technical Competency รวมทั้งจัดให้มีการ Mapping กับตําแหน่งและระดับต่างๆ จัด
ประเมินผลเพื่อหา Gap ในการพัฒนา โดยจัดทําเป็น IDP Book ส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
25

สถานะของการดําเนินงานด้าน Competency เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
3 . โครงสร้างสมรรถนะของบุคลากร หรือ Competency ซึ่งประกอบไปด้วย Core Competency Leadership Competency
Functional&Technical Competency รวมทั้งจัดให้มีการ Mapping กับตําแหน่งและระดับต่างๆ จัดประเมินผลเพื่อหา Gap ใน
การพัฒนา โดยจัดทําเป็น IDP Book ส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลมาตรฐาน 3 กลุ่มของ Competency ของ ศลช. ที่จะขับเคลื่อนทิศทางขององค์กร และขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรตามตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ข้อมูล Competency Dictionary ที่อธิบายและแสดงความหมายของพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของ
Competency แต่ละรายการ ในความหมายของ ศลช.
3. ข้อมูลมาตรฐาน Proficiency Level แสดงระดับความคาดหวังมาตรฐานของแต่ละสมรรถนะในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง/ระดับ
(Expected Proficiency Level)
4. ข้อมูลมาตรฐานของระดับการให้คะแนน (Effectiveness Rating Scale) ในการประเมินสมรรถนะ แต่ละ Proficiency
Level
5. ตารางแสดงวิธีการประเมิน Competency ในปีงบประมาณ 2563
6. IDP Book & File by Individual จากการประเมินผล Competency ทุกกลุ่มสมรรถนะและทุกตําแหน่ง ให้เจ้าหน้าที่
รายบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาที่ดูแลเจ้าหน้าที่ และให้ HR
7. ข้อมูลคําถามมาตรฐานในการประเมิน Competency ทั้ง 3 กลุ่มสมรรถนะ เป็นไฟล์ excel
26

COMPETENCY DICTIONARY

ดูได้จาก เอกสารที่ AON ส่งมอบงานงวดที่ 4

27

คําถามมาตรฐาน
แบบประเมิน COMPETENCY ของทุกกลุม่
(ไฟล์ EXCEL ที่ได้ รับจากการส่งมอบงานจาก AON)

28

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%20% Social Learning
70% Experiential Learning
10% Formal Learning

70

10
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การเรียนรู้จากประสบการณ์

การเรียนรู้จากผูอ้ ื่น

การเรียนรู้แบบทางการ

New and challenging experiences

Communities, networks, coaching
and mentoring

Learning courses, classes,
and training programs

กระบวนการการเรียนรู้จากผูอ้ ื่น
เป็ นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการลงมือทํา เพื่อการแนะนําแนวทางในการนํา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไป
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ทาํ งานจริง เห็น
ผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น
ปฏิบตั ิ จริง เช่น หัวหน้ า โค้ช พี่
การฝึ กปฏิบบัติในงาน (on-the-job) การ เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน หรือ จากการ
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันใน
มอบหมายโครงการให้ปฏิบตั ิ หรือ การ
หมุนเวียนงาน เป็ นต้น
สมาคมหรือกลุ่มเฉพาะทาง
ภายใน/นอก เป็ นต้น
27

การเรียนรู้ด้วยตนเองและ
อบรมในห้องเรียน หรือ elearning เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
หรือพฤติกรรมที่ควรมีใน
การทํางาน

พนักงานและผู้บังคับบัญชาหารือและตกลงแผนพัฒนารายบุคคลประจําปี 2563 ร่วมกัน

1. จากผลประเมิน
สมรรถนะ เลือกจุด
ที่ต้องพัฒนา เพื่อ
วางแผนสําหรับ IDP
ปี 2563
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2. นําผลประเมินสมรรถนะ
หารือกับผูบ้ งั คับบัญชาของ
ท่าน
- เสนอผลประเมินและ
แผนพัฒนาทีเ่ ลือกไว้
- ขอความเห็นและการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน

3. ระบุเป็ นแผนพัฒนา สําหรับ
IDP ปี 2563
- ระบุแผนพัฒนาทีผ่ า่ นการหารือ
จากหัวหน้างานแล้ว ใส่ใน
แบบฟอร์ม IDP ทีฝ่ า่ ย HR จัดส่ง
ให้ เพือ่ นําเข้าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) สําหรับปี 2563
ต่อไป
30
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Competency Assessment

Career
Development

Competency
Mapping

Plan

ระด ับขีดสมรรถนะที่
ต้องการในแต่ละ
ตําแหน่งงาน

Competency
Development
Planning

Gap
Analysis
Competency
Assessment

ระด ับขีดสมรรถนะที่
ประเมินได้ของ
พน ักงาน

• Area of strength
• Developmental areas
• Prioritization

Gap Analysis & Development
5/12/2021

•
•
•
•

Classroom training
On the job training
Self study
Internship, project ,
Job assignment
• etc
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