
ขอหารือการจดัทาํใบรบัรองด้านวิชาชีพ

ภายในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ครัง้ที่ 1 / 2561
11 พฤษภาคม 2561

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ตามที่ สาํนักบริหารทรพัยากรมนุษย ์ได้ทาํหนังสือสอบถามไปยงั

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพฯ ต่างๆ เกี่ยวกบัข้อมลูใบรบัรองด้านวิชาชีพ

จากข้อมูลที่ส่งกลบัมานัน้ พบว่า ใบรบัรองด้านวิชาชีพออกโดย

หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นใบรบัรองฯ ที่ค่อนข้างยาก

ความเดิม
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ตวัอย่างใบรบัรองด้านวิชาชีพ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนร ู้ ใบรบัรองด้านวิชาชีพ

การเงิน / บญัชี
CFA / FRM / CISA / CAIA / PRM / CFP / CIA / CPA 

หรอืตามทีส่ภาวชิาชพีรบัรอง

บคุคล HRP / PHR / SPHR / EHR หรอืตามทีส่ภาวชิาชพีรบัรอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
CCNA / MCSA / CompTIA Project+ 

หรอืใบรบัรองทีม่รีะดบัสงูกวา่ หรอืตามทีส่ภาวชิาชพีรบัรอง

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมและควบคมุ 

(ภาคี/สามัญ/วุฒิ/ภาคีพเิศษ) หรอืตามทีส่ภาวชิาชพีรบัรอง

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมและควบคมุในแตล่ะสาขา

(ภาคี/สามัญ/วุฒิ/ภาคีพเิศษ) หรอืตามทีส่ภาวชิาชพีรบัรอง
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 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ที่ 1/2561 วนัที่ 15 มกราคม 

2561 มีมติเห็นชอบให้ใบรบัรองด้านวิชาชีพสําหรบัเชี่ยวชาญระดบัต้น

ควรเป็นการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย  โดยความร่วมมือจาก

ประธานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบตัิการ ในการกาํหนด

องคค์วามรู้และแนวทางการประเมินผล

มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
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1. ผลงานเชิงวิเคราะห ์หรือสงัเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงการพฒันา

งานในหน้าที่ของตนอย่างน้อย 1 เร ื่อง

ผลงานสาํหรบัการยื่นขอตาํแหน่งเชี่ยวชาญระดบัต้น(P6)

2. ผลงานหรือผลงานวิจยัซึ่งแสดงให้เหน็ถึงการพฒันางานในหน้าที่ 

หรือหนังสือ หรือค ู่ม ืออย่างน้อย 1 เร ื่อง โดยผลงานดงักล่าว

จะต้องมีคณุภาพระดบัดี 

3.  ใบรบัรองด้านวิชาชีพที่มหาวิทยาลยักาํหนด

ผลงาน

2 ชิ้น
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การกาํหนดแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนสาํหรบั

 การออกใบร ับรอ งร ะด ับความ เชี่ ยวชาญ   เพื่อ ให้ เ ป็น

ทางเล ือ กส ําหร ับบุค ล ากรสายปฏิบ ัติ ก ารที่ ม ุ่ ง เติ บ โต

ทางด้านสายวิชาชีพในระดบัต้น  

 การสร้างกระบวนการและเครื่อ งมือ ในการพฒันาระดบั

ความเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสู่การขอรบัใบรบัรอง

ก้าวต่อไป
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ระบบสนับสนุน

 กาํหนดคณุลกัษณะของความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะ

นํามาใช้พิจารณาระดบัความเชี่ยวชาญ

 กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

และกระบวนการพิจารณา 

 สร้างให้มีเครื่องมือสนับสนุนการ

พฒันาตนเองให้มีระดบัความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ตรง

ตามหลกัเกณฑ์

Self  
Driven 

การวางแผนพฒันา
กาํลงัคนและการสนับสนุน

จากหวัหน้างาน

Framework ในการออกใบรบัรองด้านวิชาชีพระดบัต้น



8

      คือ ความรู้เฉพาะในวิชาชีพที่เจาะจง

กับสายงานที่ได้จากการนําความรู้เฉพาะ

ด้านนัน้  ๆไปลงมือปฏบิตัิ ติดตามสังเกตผล 

ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบจนเห็น

ผลกระทบได้ชดัเจน  และยงัรวมถึงการมี

ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

ทีไ่ด้จากการศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม  สามารถ

เผยแพ ร่  ให้ คําแนะนําแก่ ส่วนงาน /

มหาวิทยาลัย/สังคม  ในการแก้ไขปัญหา  

การริเริ่มการดําเนินการแบบใหม่ให้ได้

ผลลัพธ์ทีด่ีขึน้

     คือ ความสามารถในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรและทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลตาม
แผนงาน  สามารถกําหนดทิศทาง วางแผน 
ประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่าง  ๆผ่านการ
ระดมกําลังความคิดความสามารถของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง  สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของ
บุคลากร/หน่วยงาน นําการเปลี่ยนแปลงให้
ทมีงาน/ส่วนงาน บรรลุวิสัยทศัน์ของทุกระดับ

ความเชี่ยวชาญ ความสามารถด้านการบริหารจดัการ

เชี่ยวชาญ VS บริหาร
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ความร ู้ แสดงให้เหน็ได้จากการ...

1. เรียนร ู้ตามเนื้อหาที่กาํหนด ผา่นการเรียนร ู้ด ้วยตนเอง

และจากการมีพี่เล ี้ยง (Mentor)

2. ผา่นการวดัประเมินความร ูต้ามเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนด

แบบออนไลน์ และ/หรือ แบบปากเปล่า

ข ัน้ตอนต่อไป

เครือข่ายฯ กาํหนดหวัข้อ  แหล่งเรียนร ู้  ออกแบบการจดัระบบพี่เลี้ยง  
ออกแบบเครื่องมือวดัและประเมินความร ู้

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์



ความสามารถและประสบการณ์ แสดงให้เหน็ได้จากการ...

1. การถ่ายทอดความร ู้ให้ผ ู้อ ื่นผ่านการ เป็น พี่เล ี้ยง  หรือการ เป็น

วิทยากรตามหวัข้อ   จาํนวนคร ัง้ มีผลตอบรบั เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กาํหนด

2. การเข้าร ่วมในกล ุ่มวิชาชีพโดยมีบทบาทที่ชดัเจนในระยะเวลา

อย่างน้อย 1 ปี  และได้สร้างผลกระทบต่อเครือข่ายฯ ตามต้นแบบ

ที่กล ุ่มบริหารเครือข่ายฯ คาดหวงั

ข ัน้ตอนต่อไป

 เครือข่ายฯ กาํหนดรปูแบบการถ่ายทอดความร ู้ และจดัแผน
ให้โอกาสแสดงความร ู้ การเกบ็ผลตอบรบัเพื่อนํามาประเมินผล

 เครือข่ายฯ พิจารณากาํหนดบทบาทที่เป็นไปได้ในการทาํงาน
ในเครือข่ายฯ และปัจจยัในการพิจารณาผลกระทบ  

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
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ส่วนงานต้องมีการวางแผนพฒันากาํลงัคน 

1. พิจารณาจากกรอบอตัรากาํลงั  อายงุานของบคุลากร การเกษียณอายุ

2. พิจารณาจากตวับคุคลในด้านความสนใจ ความถนัด ความพร้อม 

3. ควรทาํแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถ

ปรบัให้เหมาะกบัสถานการณ์จริงได้โดยที่ยงัคงรกัษาเป้าหมาย

กาํลงัคนในระยะยาว

ข ัน้ตอนต่อไป

 ภารกิจหลกัในการวางแผนพฒันากาํล งัคนอยู่ในความรบัผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงาน  แต่ต้องอาศยัการผลกัดนัของสมาชิกเครือข่ายฯ
 เครือข่ายฯ ควรพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์กาํลงัคน
เพื่อกาํหนดทิศทางของเครือข่ายฯ ในการผลกัดนัความก้าวหน้า
ของสายวิชาชีพ

การวางแผนพฒันากาํลงัคนและการสนับสนุน
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1. Provide  จดัหาที่ปรกึษาและงบประมาณในการ

ทาํเครือ่งมือวดัประเมินผลรว่มกบัเครอืข่ายฯ

2. Facilitate  เครอืข่ายฯ ในการกาํหนดหลกัเกณฑต์่างๆ 

3. Ensure  ความสมํา่เสมอของระบบและการดาํเนินงาน

ระหว่างเครอืข่ายฯ

4. เชื่อมต่อกลไกการสรา้งความก้าวหน้าผา่นระบบเชี่ยวชาญ

กบัระบบงานทัง้หมด

การสนับสนุนจากสาํนักบริหารทรพัยากรมนุษย์
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ตวัอย่าง e-Learning ด้านงาน HR และ IT



กาํหนดคณุลกัษณะ

ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์

ลาํดบัขัน้ของการอนุมตัิใบรบัรองด้านวิชาชีพ

พฒันาเครือ่งมือวดั

ประเมินความรู้

กาํหนดหวัข้อที่ต้อง

เรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้   

สร้างผลงาน/

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานเครือข่าย

อนุมตัิโดย

คณะกรรมการ

กาํหนดตาํแหน่ง 

แผนพฒันากาํลงัคน

ระยะ 5 ปี

ขออนุมตัิ

กรอบเชี่ยวชาญ

เครือข่ายฯ ส่วนงาน

บคุลากร

ขอรบัการประเมินฯ

แต่งตัง้กรรมการ

เครือข่ายฯ พิจารณา

เสนอรายชื่อ

เพื่อขอรบัอนุมตัิ

ใบรบัรองด้านวิชาชีพ 14
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1.การสร้างใบรบัรองด้านวิชาชีพ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต .ค. พ.ย. ธ .ค.

1.1 กาํหนดคณุลกัษณะ ความร ู้ ความสามาร ถ 

ประสบการณ์

1.2 พฒันาเครื่องมือวดัประเมินความร ู้

1.3 กาํหนดหวัข้อที่ต ้องเรียนร ู้ สร้างผลงาน /ประสบการณ์

ในการทาํงานเครือข่าย

1.4 คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งฯ พิจารณา

อนุมตัิใบรบัรองด้านวิชาชีพ

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือ

ข่าย

กรรม

การฯ

2.การกาํหนดกรอบความจาํเป็นของตาํแหน่ง พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต .ค. พ.ย. ธ .ค.

2.1 จดัทาํแผนกาํลงัคน 5 ปี

2.2 คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งฯ  อนุมตัิ

ส่วนงาน
กรรม

การฯ

3.พนักงานขอใบรบัรองด้านวิชาชีพ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต .ค. พ.ย. ธ .ค.

3.1 ยื่นขอรบัการประเมินฯ (กรณีผา่นเกณฑข์้อ 1)

3.2 แต่งต ัง้คณะกรรมการเครือข่ายฯ ประเมิน

3.3 คณะกรรมการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งฯ พิจารณา

อนุมตัิให้ใบรบัรองด้านวิชาชีพ

พนม.

กรรม

การฯ

จฬุาฯ
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ประเดน็เสนอเพื่อพิจารณา

1. กล ุ่มเครือข่ายฯ พิจารณาตดัสินใจว่า ประสงคจ์ะเข้า

ร ่วมจดัทาํใบรบัรองด้านวิชาชีพ หรือไม่

2. ร่วมกนัเสนอความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการจดัทาํ

ใบรบัรองด้านวิชาชีพ
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