MB KM

วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. 19 เมษายน 2560

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence

“Providing Tips to Accelerate Your Career” คำ�กล่าว
ประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างยั่งยืนของผู้อำ�นวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
ทีก่ ล่าวไว้ในคราวประชาสัมพันธ์ วันเปิดคลินกิ ก.พ.อ. MB Excellence วัน
ที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งท่านให้ความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนถึง
เป้าหมายและทิศทางการดำ�เนินงานของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่าในการสื่อสาร
องค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director ท่านผู้อำ�นวยการจะเน้น
ถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจหลัก การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ Career Path ของบุคลากรทุกสาย
งาน ซึง่ เป็นผลพวงหรือห่วงโซ่ทผี่ กู ต่อเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงาน
หากบุคลากรมีการพัฒนางานในระดับทีส่ ามารถก้าวขึน้ สูงตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้
นั่นหมายถึงบุคลากรมีความสามารถ มีศักยภาพ ทำ�ให้สถาบันฯ ยกระดับ
มาตรฐานเพิม่ ขึน้ มีความน่าเชือ่ ถือ มีภาพลักษณ์ทดี่ ี และสร้างความเชือ่ มัน่
ต่อสาธารณะ ตลอดจนองค์การต่าง ๆ ภายนอกสถาบันฯ ส่วนบุคลากรก็
จะมีต�ำ แหน่งงานทีส่ งู ขึน้ มีคา่ ตอบแทนจากตำ�แหน่งทางวิชาการ ตระหนัก
ถึงคุณค่าและสร้างเครดิตให้ตนเองและวิชาชีพของบุคลากรเอง
เมือ่ เป็นเช่นนี้ ท่านผูอ้ �ำ นวยการจึงมีความคิดและให้แนวทางก่อ
ตั้ง คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence ขึ้นในสถาบันฯ เพื่อให้คณาจารย์และ
นักวิจยั ใช้เป็นสถานทีส่ �ำ หรับการเรียนรู้ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
ให้คลินิก ก.พ.อ. เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา ข้อแนะนำ�ด้านการเสนอขอตำ�แหน่ง
ทางวิชาการทุกระดับ และคลินิก ก.พ.อ พร้อมอำ�นวยความสะดวกแก่
คณาจารย์และนักวิจัยที่จะเข้าสู่การเสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
เริ่มตั้งแต่สถาบันฯ แต่งตั้งกลุ่มพี่เลี้ยงอาจารย์ นักวิจัย ซึ่งเป็นคณาจารย์
ภายในสถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านภาระงาน
ต่าง ๆ ของอาจารย์ นักวิจยั และประสบการณ์เสนอขอตำ�แหน่งมาแล้วทุก
ท่าน คอยให้ค�ำ ปรึกษา แนะแนวทาง การจัดทำ�เอกสารและจัดเตรียมข้อมูล
ภาระงานต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. ออนไลน์
คลินิก ก.พ.อ. ยังให้การแนะนำ�ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การขอรับการประเมิน
ผลการสอนในชัน้ ต้น การดำ�เนินการเตรียมตัวเพือ่ ประเมินการสอน พร้อม
ทั้งเตรียมเอกสารการประเมินแก่คณะอนุกรรมการฯ การแนะนำ�การจัด
เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกลั่น
กรองคุณสมบัติฯ ประจำ�สถาบันฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูง ร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณาในระดับสถาบันฯ ซึ่ง
สถาบันฯ ได้แต่งตัง้ กลุม่ คณาจารย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ในการเสนอขอตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ ทีส่ �ำ คัญท่านผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ ยังร่วมเป็นทีป่ รึกษาคลินกิ
ก.พ.อ. คอยช่วยเหลือตรวจเอกสารให้เบือ้ งต้นก่อนส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อให้การเสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการของอาจารย์ หรือนักวิจัย
ทุกท่าน มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และนี่คือเป้าหมายที่สำ�คัญ
อีกอย่างหนึ่งของคลินิก ก.พ.อ. ที่จะมีส่วนช่วยให้การเสนอขอตำ�แหน่งใน
ทุกครั้งที่เสนอไปยังมหาวิทยาลัย มีความรวดเร็ว และถูกต้องตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence เปิดบริการทุกวันทำ�การ
และการนัดหมายพีเ่ ลีย้ งอาจารย์สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ตลอดเวลา ทุก
ช่องทางการสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ LINE Facebook
E-mail และกระดาษโน้ตหน้าห้องคลินิก ก.พ.อ ชั้น 4 (ห้องหัวหน้างาน
บริหารจัดการ) โซนห้องประชุม A401) นอกจากมีพี่เลี้ยงประจำ�คลินิก
ก.พ.อ. แล้ว การสื่อสารและการเสนอข่าวสาร เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทางคลินิก ก.พ.อ. กำ�ลังอยู่ระหว่างให้ทาง IT ของสถาบันฯ ปรับปรุงเว็บ
ไซด์คลินิก ก.พ.อ. เพื่อให้ค้นหาง่ายและสะดวกใช้มากขึ้น
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วันแห่งความสำ�เร็จ ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ พี่เลี้ยงอาจารย์ประจำ�คลินิก ก.พ.อ.*2
พิธีเปืดคลินิก ก.พ.อ. *2

MB KM
บุคลากรหลาย ๆ ท่าน อาจจะสงสัยว่า คลินิก ก.พ.อ. MB
คลินกิ ก.พ.อ. MB Excellence จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์
Excellence ทำ�ไมถึงมีคำ�ภาษาอังกฤษกำ�กับด้วย MB Excellence และนักวิจยั หากมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเสนอขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
มาจากค่านิยมหลักของสถาบันฯ WE MB ตัวอักษร E = Excellence แล้ว มาพบกับคลินกิ ก.พ.อ. MB Excellence เพือ่ เป็นเพือ่ นร่วมคิดให้
แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ และมุ่งสู่ ท่านได้มีเพื่อนร่วมปรึกษาให้ก้าวไปถึงจุดหมายได้สำ�เร็จ
การพัฒนาคนที่เป็นเลิศ และเมื่อบุคลากรมีความเป็นเลิศแล้ว ก็คง
ผู้เรียบเรียง
ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศยื่งขึ้นอีก เมื่อวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มุ่ง
น.ส.พรรณี ปรีดากาญจน์
สู่การเป็น World Class ด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เน้นการเป็น
หัวหน้างานบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยระดับโลก บุคลากรจึงเป็นตัวจักรสำ�คัญอย่างยิ่งในการขับ
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
เคลื่อนสู่จุดมุ่งหมายนั้น และการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลยุทธ์สำ�คัญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ที่จะสามารถนำ�พาสถาบันฯ ไปในทิศทางนั้นได้ และหากบุคลากรสาย
วิชาการ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ผลงานต่าง ๆ และพร้อมก้าวกระโดดไปสู่
การเสนอขอตำ�แหน่งได้เร็วเท่าใด ก็จะยิ่งสร้างผลงานทางวิชาการและ
เพิ่มรายได้ของบุคลากรมากขึ้นเท่านั้น หากการปล่อยเวลาล่วงเลยไป
ในการมุ่งสู่การเสนอขอตำ�แหน่ง ก็เท่ากับเราปล่อยให้สูญเสียโอกาส
ไปจำ�นวนมาก และที่สำ�คัญสถาบันฯ จะเป็นที่รู้จัก ชื่นชม และเป็นที่
ยอมรับในสังคมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ การขอทุน
วิจัย การได้มาซึ่งความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ก็จะเป็นที่เชื่อมั่น
ของลูกค้าในงานพันธกิจต่าง ๆ ทำ�ให้สถาบันฯ ก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่
เส้นทางตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ง่ายและเร็วขึ้น

ลูกค้ารายแรก อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

ดั ง นั้ น หากประโยคสั้ น ๆ ของท่ า นผู้ อำ � นวยการ
“Providing Tips to Accelerate Your Career” ข้างต้น คือขุมทรัพย์
หรือลายแทงสมบัตทิ จ่ี ะขุดมาครอบครอง อาจารย์และนักวิจยั ทุกท่าน
ของสถาบันฯ ที่ยังไม่คิดจะมุ่งสู่การหาขุมทรัพย์แล้ว เราจะมาเสียดาย
เวลาที่เราสูญเสียไปและมูลค่าสินทรัพย์ที่เราควรจะสั่งสมได้ให้สมกับ
ความรูค้ วามสามารถ และผลงานของเรา ก็จะสูญเปล่าอย่างสิน้ เชิง นัน่
หมายถึงการก้าวกระโดดจะเป็นการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ทางทรัพย์สนิ ได้
อีกทางหนึ่งและโดยชอบธรรม

