แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของอาจารย์ /นักวิจัยรุ่นใหม่
ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
………………………
โดย นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรี มาเสริ ม
เลขานุการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล และ
รักษาการแทนผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ด้ วยสถาบันฯ มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาระบบและกลไกบริหารอัตรากาลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สามารถ
รักษาอาจารย์/นักวิจยั ที่มีศกั ยภาพให้ คงอยู่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของ
อาจารย์/นักวิจยั รุ่ นใหม่ จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินงานเพื่อติดตามความก้ าวหน้ า และนาไปสู่การ
พัฒนาสถาบันฯ อย่างยัง่ ยืน ดังต่อไปนี ้
1. การบริหาร
1.1 ระดับนโยบาย : มีผ้ บู ริ หารสถาบันฯ ทาหน้ าที่กากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับส่งเสริ ม
และพัฒนาอาจารย์/นักวิจยั รุ่นใหม่ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล โดยมีการนัดรับฟั งความเห็นของ
อาจารย์และนักวิจยั รุ่นใหม่
1.2 ระดับขับเคลื่อน : มี คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของอาจารย์/นักวิจยั รุ่นใหม่ ของ
สถาบันฯ รวมทังติ
้ ดตามความก้ าวหน้ า และนาเสนอข้ อแนะนาและแนวทางการดาเนินงานให้ สมั ฤทธิ์ เช่น
ให้ มีการกาหนด KPI แต่ต้องเป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ ไม่ลดทอนกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นของอาจารย์/นักวิจยั รุ่นใหม่ มานาเสนอผลการนาเสนอ
ความก้ าวหน้ าการด าเนิ นงานด้ านต่าง ๆ เช่น ภาระงานสอน งานวิจัย งานบริ การวิ ชาการ รวมทัง้ ปั ญ หา
อุปสรรคในการทางานของอาจารย์/นักวิจยั รุ่นใหม่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ
1.3 ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้ วย อาจารย์/นักวิจัยรุ่ นใหม่ จ ะต้ องรับทราบนโยบายการ
ดาเนินงานและนาไปปฏิบตั ิในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้ อง โดยอาจแบ่งอาจารย์/นักวิจยั รุ่นใหม่เป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี ้
1.3.1 กลุม่ ด้ าน Basic science กาหนด KPI หลักเป็ นเปเปอร์ ทังจ
้ านวนและคุณภาพ
1.3.2 กลุม่ ด้ าน Applied Science กาหนด KPI หลักเป็ นด้ านเปเปอร์ และ IP
1.3.2 กลุ่ ม Young entrepreneur ก าหนด KPI หลั ก เป็ นการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ และรายได้ สสู่ ถาบันฯ
2. แผนการดาเนินงาน
2.1 การดาเนินงานตามพันธกิจ
 สนับสนุนการทาวิจยั ของคณาจารย์และนักวิจยั ทุกระดับทัง้ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่น
อาวุโส ทังด้
้ านวิจยั พื ้นฐานและวิจยั ประยุกต์

 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ ให้ สามารถสร้ างรายได้
มาสนับสนุนการดาเนินงานได้ อย่างยัง่ ยืน
2.2 การพัฒนาระบบ Peer-coach มาสูก่ ารปฏิบตั ิ
เป็ น การนาระบบ Peer-coach มาใช้ ในการดาเนินงานเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ระบบการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรสายวิชาการเกิดการสร้ างความร่วมมือในการดาเนินงาน โดย
เริ่ มจากนาระบบ Coach มาใช้ เพื่อทาหน้ าที่เป็ น leader โดยมีการกาหนดทิศทางการดาเนินงานมาแล้ ว
ในระดับหนึ่ง หากต้ องระวังไม่ให้ เหมือนระบบ Mentor ที่อาจไม่เหมาะกับนักวิจยั รุ่นใหม่จานวนหนึ่ง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ นาไปสูก่ ารเพิ่มผลผลิตงานวิจยั โดยจะดาเนินการในลักษณะ ดังต่อไปนี ้
 สร้ างกลไกที่ ส่ง เสริ ม อาจารย์ ที่ มี ค วามสนใจใน research ที่ ค ล้ ายกัน ให้ สามารถ
ท างานร่ ว มกัน ได้ โดยเป็ น การน า expertise ของแต่ล ะคนมารวมกัน เพื่ อ พัฒ นา
งานวิจัยได้ มี ประสิทธิภ าพมากขึน้ โดยอาจเริ่ มจากให้ นักวิจยั รุ่ นใหม่ team up จน
กลายเป็ นกลุ่มวิจยั หลวม ๆ ซึ่งมี leader ทาหน้ าที่เป็ น Peer Coach (หนึ่งกลุ่มอาจมี
หลายคน) และมี การจัด Academic Forum & KM เพื่ อเป็ นการให้ ทิศทางแก่ Peer
Coach ทัง้ ในด้ านนโยบายของชาติ มหาวิทยาลัย และสถาบันฯ โดยอาจมีการเชิญ
External Expert มาช่วยให้ คาปรึกษา
 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์ วิจยั ระหว่างนักวิจยั สถาบันฯ
กับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ซึง่ อาจเป็ น External Expert
 พัฒ นาเครื อข่ายและระดมพลังศักยภาพจากศิษ ย์ เก่ าในการกลับ มาช่วยพัฒ นา
สถาบันฯ
2.3 แผนการพัฒนาตนเอง
อาจารย์ /นัก วิ จัย รุ่ น ใหม่ ค วรวางแผนการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ นการก าหนดเส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (career path) ซึ่งการดาเนินงานต่าง ๆ ต้ องมีการกาหนดเป้าหมาย และ KPI
ที่นบั ได้ รวมถึงการกาหนดระยะเวลาในการทาผลงานวิจยั ตีพิมพ์ให้ ชดั เจน เป็ นต้ น เพื่อให้ เป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้ นอกจากนี ้ ยังให้ คาแนะนาอาจารย์ใหม่ในเรื่ องทิศทางการขอทุนวิจยั และวิธีการสร้ างความสมดุล
ในเรื่ องงานสอน งานวิจยั ตามยุทธศาสตร์ ของศูนย์วิจยั ฯ หรื อกลุ่มสาขาวิชา และงานวิจยั ตามความสนใจ
ของอาจารย์และนักวิจยั รุ่นใหม่ เพื่อให้ มีการสร้ างผลงานทางวิชาการที่สอดคล้ องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่

