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ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสิง่ หนึง่ ทีอ่ งค์กรควรจัดทำ
คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในงาน หรือเส้นทางเดิน
ของตำแหน่งงาน (Career Path)
เส้นทางความก้าวหน้าในงาน (Career Path) เป็นแนวทาง
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรแต่ละตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงานอย่างไร มีโอกาสเติบโตไปในตำแหน่งใดได้บา้ ง
และต้องใช้ระยะเวลานานเพียงใด แต่เส้นทางความก้าวหน้า
ในงานไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าบุคลากรทุกคนจะก้าวหน้า
ไปตามเส้นทางที่กำหนด ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจ และ
ขีดความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เส้นทางความก้าวหน้า
ในงานจะช่วยให้บคุ ลากรมองเห็นอนาคตในตำแหน่งงานของตน
ว่ามีโอกาสจะเติบโตไปทางไหนได้บ้าง มีความพึงพอใจกับ
เส้นทางที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ในอนาคตการทำงานของตนเองในองค์กร และการพัฒนาตนเอง
ไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในงาน (Career Development) เป็นแนวคิดในการพัฒนาบุคลากกรในองค์กรให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และให้โอกาสแก่บคุ ลากรให้มโี อกาส
ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในงานจึงเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ก่อประโยชน์ทั้งกับองค์กรและตัวบุคลากรเอง ทำให้องค์กร
พัฒนาไปสูค่ วามสำเร็จโดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันระหว่างบุคลากร
และองค์กร ในส่วนตัวบุคลากร ทำให้มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเองให้ได้รบั การยอมรับจากองค์กร ช่วยให้มขี วัญ
กำลังใจในการทำงาน และยังเป็นการจัดบุคลากรเข้ากับงาน
ให้ตรงกับความรูค้ วามสามารถและความถนัดของแต่ละคน
เส้นทางความก้าวหน้าในงานของบุคลากรอาจเป็นไปได้ทั้ง
ในแนวดิง่ และแนวราบ
1. เส้นทางความก้าวหน้าในงานในแนวดิ่ง (Vertical) เป็น
ในลักษณะของการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตำแหน่งของบุคลากร
(Promotion) ไปสู่ระดับที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสูงขึ้น
อาจเป็นไปได้ในลักษณะของการเลื่อนขั้นจากระดับผู้บริหาร
สู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น หรือการเลื่อนขั้นจากระดับพนักงาน

สู่ระดับผู้บริหาร หรือการเลื่อนขั้นจากระดับพนักงาน สู่ระดับ
พนักงานอาวุโส หรือพนักงานทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบสูงขึน้
2. เส้นทางความก้าวหน้าในงานในแนวราบ (Horizontal)
เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน (Job
Rotation) โดยทีต่ ำแหน่งงานอาจเปลีย่ นแปลงหรือไม่เปลีย่ นแปลง
ก็ได้ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนไปจากเดิม เส้นทาง
ความก้าวหน้าในงานลักษณะนี้ อาจเป็นการโอนย้าย สับเปลีย่ น
หมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยที่บุคลากรยังคง
ปฏิ บ ั ต ิ ง านอยู ่ ใ นหน่ ว ยงานเดิ ม หรื อ อาจเป็ น การโอนย้ า ย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงานกัน บุคลากรจะไม่ได้
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานเดิม ขอบเขตหน้าทีง่ านเปลีย่ นไปจากเดิม
โดยทีต่ ำแหน่งงานอาจจะเปลีย่ นแปลงหรือไม่เปลีย่ นแปลงก็ได้
การจั ด การเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากร อาจ
มีการดำเนินการ ดังนี้
1. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในงาน เป็นการกำหนด
ความก้าวหน้าในงานของบุคลากรในอนาคต ซึ่งแต่ละตำแหน่ง
ควรระบุ Job Description และความต้องการขั้นต่ำสำหรับ
ตำแหน่งงานนัน้ ๆ ไว้ดว้ ย เช่น พืน้ ฐานการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน เป็นต้น
2. การประเมินความสามารถของบุคลากรรายบุคคล เป็น
การประเมินสมรรถนะ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุ ค ลากรแต่ ล ะคน เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการกำหนดแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทีป่ ระเมินได้
3. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เป็นการจัดทำ
แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรแต่ ล ะคนเพื ่ อ พั ฒ นาจุ ด อ่ อ นที ่ ไ ด้
จากการประเมิน
4. การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)
เป็นการวางแผนเพื่อหาผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า
ทำให้มีผู้ที่จะรับตำแหน่งแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่
มีการเปลีย่ นแปลง ช่วยลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากร
ทั้งยังช่วยให้องค์กรมีโอกาสสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการและสามารถสืบทอดตำแหน่งงาน
ได้เหมาะสมมากขึน้

   ⌫     

 
  

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ได้ปรับแก้ระดับคุณภาพการตีพมิ พ์วทิ ยานิพนธ์
สารนิพนธ์ของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ผลงาน
ของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
โดยปรับเกณฑ์ระดับคุณภาพของบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ เป็นดังนี้
ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจยั

0.25
0.50

มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในสาขา
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น
ISI หรือ Scopus

0.75

1.00

สมศ. ยังได้ลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้สำเร็จการศึกษา
ทีใ่ ช้ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในตัวบ่งชี้ที่ 2 จากอย่างน้อยร้อยละ 35
ของจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ เป็นไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 20
และได้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ
ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในด้านต่างๆ เป็น
คะแนน
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 - 5 ข้อ
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ตามทีส่ ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
พ.ศ.2554 “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554 แต่เนือ่ งจากสถานการณ์
อุทกภัยในประเทศ สมศ. จึงเลือ่ นการจัดประชุมเป็นระหว่างวันที่
10 - 11 พฤษภาคม 2555

  
 
ตามทีค่ ณะผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
มหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นงานต่ า งๆ ที ่ จ ั ด การเรี ย นการสอน
ไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 และได้กำหนด
นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในวันที่ 9 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา
แต่เนือ่ งจากสถานการณ์อทุ กภัยทำให้พน้ื ทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัย
อยู่ในเขตเฝ้าระวังภัย และการเดินทางของคณะผู้ประเมิน
ไม่สะดวก คณะผูป้ ระเมินจึงขอเลือ่ นการนำเสนอผลออกไปโดย
ไม่มีกำหนด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษากำลังประสานงานกับคณะผูป้ ระเมิน
เพื่อกำหนดวันนำเสนอผลประเมินใหม่ ในเบื้องต้นกำหนดว่า
ไม่ควรเกินกลางเดือนธันวาคม 2554 เพื่อมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานต่างๆ จะได้รบั ทราบผล และนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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ตามทีศ่ นู ย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดจัดการฝึกอบรม
ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่
21 - 23 พฤศจิกายน 2554 แต่จากสถานการณ์อทุ กภัยในประเทศ
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ขอเลือ่ นการจัดการฝึกอบรม
ดังกล่าว ขณะนีศ้ นู ย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับ
วิทยากรเพื่อกำหนดวันฝึกอบรมใหม่แล้ว เป็นระหว่างวันที่ 30
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดการอย่างเป็นทางการ
จะแจ้งให้ส่วนงาน และผู้ที่ส่วนงานเสนอชื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ทราบต่อไป
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