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คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence
 “Providing Tips to Accelerate  Your Career”    คำ�กล่�ว

ประโยคสั้น ๆ    แต่มีคว�มหม�ยอย่�งยั่งยืนของผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน

ชวีวทิย�ศ�สตรโ์มเลกุล  ศ�สตร�จ�รย ์ดร. น�ยแพทยน์รตัถพล เจรญิพนัธุ ์

ทีก่ล�่วไวใ้นคร�วประช�สมัพนัธ ์วนัเปดิคลนิกิ ก.พ.อ. MB Excellence วนั

ที่ 19 เมษ�ยน 2560 ซึ่งท่�นให้คว�มหม�ยของประโยคนี้อย่�งชัดเจนถึง

เป้�หม�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่�ในก�รสื่อส�ร

องค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director ท่�นผู้อำ�นวยก�รจะเน้น

ถึงวสิยัทศัน ์พนัธกจิหลกั ก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รพฒัน�บุคล�กรโดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่คว�มก�้วหน�้ในส�ยง�นอ�ชพี Career Path ของบคุล�กรทกุส�ย

ง�น ซึง่เปน็ผลพวงหรอืหว่งโซท่ีผ่กูต่อเชือ่มคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งคนกบัง�น  

ห�กบคุล�กรมีก�รพฒัน�ง�นในระดบัทีส่�ม�รถก�้วขึน้สงูตำ�แหนง่ทีส่งูขึน้ 

นั่นหม�ยถึงบุคล�กรมีคว�มส�ม�รถ มีศักยภ�พ ทำ�ให้สถ�บันฯ ยกระดับ

ม�ตรฐ�นเพิม่ขึน้ มคีว�มน�่เชือ่ถอื มภี�พลกัษณท์ีด่ ีและสร�้งคว�มเชือ่มัน่

ต่อส�ธ�รณะ ตลอดจนองค์ก�รต่�ง ๆ ภ�ยนอกสถ�บันฯ  ส่วนบุคล�กรก็

จะมตีำ�แหนง่ง�นทีส่งูขึน้ มคี�่ตอบแทนจ�กตำ�แหนง่ท�งวชิ�ก�ร ตระหนกั

ถึงคุณค่�และสร้�งเครดิตให้ตนเองและวิช�ชีพของบุคล�กรเอง

 เมือ่เปน็เชน่นี ้ท�่นผูอ้ำ�นวยก�รจงึมคีว�มคดิและใหแ้นวท�งกอ่

ตั้ง คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence ขึ้นในสถ�บันฯ เพื่อให้คณ�จ�รย์และ

นกัวจิยัใชเ้ปน็สถ�นทีส่ำ�หรบัก�รเรยีนรู ้ ก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณ ์และ

ให้คลินิก ก.พ.อ. เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษ� ข้อแนะนำ�ด้�นก�รเสนอขอตำ�แหน่ง

ท�งวิช�ก�รทุกระดับ และคลินิก ก.พ.อ พร้อมอำ�นวยคว�มสะดวกแก่

คณ�จ�รย์และนักวิจัยที่จะเข้�สู่ก�รเสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร 

เริ่มตั้งแต่สถ�บันฯ แต่งตั้งกลุ่มพ่ีเลี้ยงอ�จ�รย์ นักวิจัย ซึ่งเป็นคณ�จ�รย์

ภ�ยในสถ�บันฯ ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์ในด้�นภ�ระง�น

ต�่ง ๆ  ของอ�จ�รย ์นักวจิยั  และประสบก�รณเ์สนอขอตำ�แหนง่ม�แลว้ทุก

ท�่น  คอยให้คำ�ปรกึษ� แนะแนวท�ง ก�รจดัทำ�เอกส�รและจดัเตรยีมขอ้มลู

ภ�ระง�นต่�ง ๆ รวมท้ังก�รบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. ออนไลน์  

คลินิก ก.พ.อ. ยังให้ก�รแนะนำ�ขั้นตอนต่�ง ๆ เช่น ก�รขอรับก�รประเมิน

ผลก�รสอนในชัน้ตน้  ก�รดำ�เนนิก�รเตรยีมตวัเพือ่ประเมนิก�รสอน พรอ้ม

ทั้งเตรียมเอกส�รก�รประเมินแก่คณะอนุกรรมก�รฯ  ก�รแนะนำ�ก�รจัด

เตรียมเอกส�รต่�ง ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอคณะอนุกรรมก�รกลั่น

กรองคุณสมบัติฯ ประจำ�สถ�บันฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูง ร่วมเป็น

คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจ�รณ�ในระดับสถ�บันฯ    ซึ่ง

สถ�บันฯ ไดแ้ต่งตัง้กลุม่คณ�จ�รยท่ี์มีประสบก�รณใ์นก�รเสนอขอตำ�แหน่ง

ท�งวชิ�ก�ร ทีส่ำ�คญัท�่นผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัฯ ยงัรว่มเป็นทีป่รกึษ�คลนิกิ 

ก.พ.อ. คอยชว่ยเหลอืตรวจเอกส�รใหเ้บือ้งตน้กอ่นสง่มห�วทิย�ลยัพจิ�รณ�  

เพื่อให้ก�รเสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของอ�จ�รย์ หรือนักวิจัย 

ทุกท่�น มีข้อผิดพล�ดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย  และนี่คือเป้�หม�ยที่สำ�คัญ

อีกอย่�งหนึ่งของคลินิก ก.พ.อ. ที่จะมีส่วนช่วยให้ก�รเสนอขอตำ�แหน่งใน

ทุกครั้งท่ีเสนอไปยังมห�วิทย�ลัย มีคว�มรวดเร็ว และถูกต้องตรงต�มท่ี

มห�วิทย�ลัยกำ�หนด 

 คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence     เปิดบริก�รทุกวันทำ�ก�ร 

และก�รนดัหม�ยพีเ่ลีย้งอ�จ�รยส์�ม�รถนดัหม�ยลว่งหน�้ได้ตลอดเวล� ทกุ

ช่องท�งก�รสื่อส�ร (โทรศัพท์ภ�ยใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ LINE Facebook  

E-mail และกระด�ษโน้ตหน้�ห้องคลินิก ก.พ.อ ชั้น 4 (ห้องหัวหน�้ง�น

บริห�รจัดก�ร) โซนห้องประชุม A401)  นอกจ�กมีพี่เลี้ยงประจำ�คลินิก 

ก.พ.อ. แล้ว   ก�รสื่อส�รและก�รเสนอข่�วส�ร เอกส�รแบบฟอร์มต่�ง ๆ 

ท�งคลินิก ก.พ.อ. กำ�ลังอยู่ระหว่�งให้ท�ง IT ของสถ�บันฯ ปรับปรุงเว็บ

ไซด์คลินิก ก.พ.อ. เพื่อให้ค้นห�ง่�ยและสะดวกใช้ม�กขึ้น

         

วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. 19 เมษ�ยน 2560

วันแห่งคว�มสำ�เร็จ ตำ�แหน่งผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นริศร กิติย�นันท์ พี่เลี้ยงอ�จ�รย์ประจำ�คลินิก ก.พ.อ.*2

พิธีเปืดคลินิก ก.พ.อ. *2
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MB KM
 บุคล�กรหล�ย ๆ ท่�น อ�จจะสงสัยว่� คลินิก ก.พ.อ. MB 

Excellence ทำ�ไมถึงมีคำ�ภ�ษ�อังกฤษกำ�กับด้วย  MB Excellence 

ม�จ�กค�่นยิมหลกัของสถ�บนัฯ  WE MB  ตวัอกัษร E = Excellence  

แสดงถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศในด้�นวิช�ก�ร และมุ่งสู่

ก�รพัฒน�คนที่เป็นเลิศ และเมื่อบุคล�กรมีคว�มเป็นเลิศแล้ว ก็คง

ต้องพัฒน�ตนเองให้เป็นเลิศยื่งข้ึนอีก เมื่อวิสัยทัศน์ของสถ�บันฯ มุ่ง

สู่ก�รเป็น World Class ด้�นชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล เน้นก�รเป็น

สถ�บันวิจัยระดับโลก บุคล�กรจึงเป็นตัวจักรสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รขับ

เคลื่อนสู่จุดมุ่งหม�ยนั้น และก�รพัฒน�บุคล�กร จึงเป็นกลยุทธ์สำ�คัญ

ที่จะส�ม�รถนำ�พ�สถ�บันฯ ไปในทิศท�งนั้นได้ และห�กบุคล�กรส�ย

วชิ�ก�ร มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะทำ�ผลง�นต�่ง ๆ  และพรอ้มก�้วกระโดดไปสู่

ก�รเสนอขอตำ�แหน่งได้เร็วเท่�ใด ก็จะยิ่งสร้�งผลง�นท�งวิช�ก�รและ

เพิ่มร�ยได้ของบุคล�กรม�กข้ึนเท่�น้ัน ห�กก�รปล่อยเวล�ล่วงเลยไป

ในก�รมุ่งสู่ก�รเสนอขอตำ�แหน่ง ก็เท่�กับเร�ปล่อยให้สูญเสียโอก�ส

ไปจำ�นวนม�ก และที่สำ�คัญสถ�บันฯ จะเป็นที่รู้จัก ชื่นชม และเป็นที่

ยอมรับในสังคมวิช�ก�รท้ังภ�ยในและภ�ยนอกสถ�บันฯ ก�รขอทุน

วิจัย ก�รได้ม�ซึ่งคว�มร่วมมือของเครือข่�ยต่�ง ๆ ก็จะเป็นที่เช่ือมั่น

ของลูกค้�ในง�นพันธกิจต่�ง ๆ ทำ�ให้สถ�บันฯ ก้�วผ่�นอุปสรรคไปสู่

เส้นท�งต�มวิสัยทัศน์ที่ว�งไว้ได้ง่�ยและเร็วขึ้น

 

 ดั งนั้ น  ห�กประโยค ส้ัน ๆ ของท่ �น ผู้อำ �นวยก�ร 

“Providing Tips to Accelerate Your Career” ข�้งตน้ คอืขมุทรพัย์

หรอืล�ยแทงสมบัตทิีจ่ะขดุม�ครอบครอง    อ�จ�รยแ์ละนกัวิจัยทกุท�่น

ของสถ�บันฯ ที่ยังไม่คิดจะมุ่งสู่ก�รห�ขุมทรัพย์แล้ว เร�จะม�เสียด�ย

เวล�ที่เร�สูญเสียไปและมูลค่�สินทรัพย์ที่เร�ควรจะสั่งสมได้ให้สมกับ

คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ และผลง�นของเร� กจ็ะสญูเปล�่อย�่งส้ินเชงิ นัน่

หม�ยถึงก�รก�้วกระโดดจะเปน็ก�รพทิกัษผ์ลประโยชนท์�งทรพัยส์นิได้

อีกท�งหนึ่งและโดยชอบธรรม

 คลนิกิ ก.พ.อ. MB Excellence จงึขอเชญิชวนใหค้ณ�จ�รย์

และนกัวิจยั ห�กมคีว�มตัง้ใจทีจ่ะเสนอขอกำ�หนดตำ�แหนง่ท�งวชิ�ก�ร

แลว้ ม�พบกบัคลนิกิ ก.พ.อ. MB Excellence เพือ่เปน็เพือ่นรว่มคดิให้

ท่�นได้มีเพื่อนร่วมปรึกษ�ให้ก้�วไปถึงจุดหม�ยได้สำ�เร็จ

ลูกค้�ร�ยแรก อ�จ�รย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

ผู้เรียบเรียง

น.ส.พรรณี ปรีด�ก�ญจน์

หัวหน้�ง�นบริห�รจัดก�ร

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล


