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โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานและบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 

หลักการและเหตุผล 

            จากวิสัยทัศน์ของ ธพส. ท่ีต้องการเป็นองค์กรในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการ และ
ทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ประเทศชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล 

             เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ธพส. จ าเป็นต้องจัดเตรียมระบบท่ีมุ่งตอบสนองต่อแผนการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมาย และ กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว โดยมั่นใจได้ว่าต าแหน่งงานส าคัญ ๆ ในองค์กรจะมี ผู้สืบทอดต าแหน่งอย่างแน่นอน พร้อมท้ัง
เตรียมวางแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงาน อย่างเป็นระบบ 

            ดังนั้นเพื่อให้ ธพส. สามารถปฏิบัติงานภายใต้จุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารท่ัวไปส่วน
ทรัพยากรบุคคล จะต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเหล่านั้น เพื่ อรองรับการท างานอย่างมืออาชีพ การ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการด าเนินการวางแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน แผนสืบทอดต าแหน่งงานจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีจะด ารงต าแหน่งงานท่ีว่าง
ลงหรือต าแหน่งงานใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเรียกบุคคลผู้นั้นว่า “ผู้สืบทอดต าแหน่งงาน” ตลอดจนจัดท าแผน
บริหารจัดการผู้ท่ีมีศักยภาพหรือมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเย่ียมให้คงอยู่กับองค์กรและจัดท ากระบวนการท างาน
ทุก ๆ ด้าน (Standard Procedure/Work Instruction) ของ ธพส. เพื่อพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ ธพส.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กร 

2. เพื่อบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานขององค์กร ให้มีความต่อเนื่อง โดยก าหนดผู้สืบทอดใน
ต าแหน่งส าคัญ 

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้สืบทอดต าแหน่งขององค์กร 
4. เพื่อวางบุคลากรท่ีเหมาะสมลงในต าแหน่งท่ีส าคัญและมีความเหมาะสม 
5. เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงาน แสดงถึงการเติบโตทางสายอาชีพของตนเอง  
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้กับพนักงานท่ีมีผลการท างานท่ีดี และความประพฤติท่ีดีให้อยู่กับองค์กร 
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ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวน และปรับปรุง แผนอัตราก าลัง และระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

จัดท าโครงสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดกลุ่มงาน (Job family) ตาม
โครงสร้างองค์กรใหม่ 
และจัดท าผังโครงสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพในแนว Vertical หรือ 
Horizontal 

1. ทบทวน Leadership & Managerial Competency  
2. ก าหนดเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง 
3. คัดกรองผู้มีผลงานสูงกว่ามาตรฐาน 
4. ก าหนดแนวทางการประเมินผู้มีศักยภาพสูง 
5. สรุปผลการประเมิน พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ 
6. จัดล าดับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง 
7. จัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง และจัดท าผังผู้สืบทอดต าแหน่งงาน 
8. จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง และผู้มีศักยภาพสูง 
9. จัดท าแผนธ ารงค์ รักษาผู้สืบทอดต าแหน่ง และผู้มีศักยภาพสูง 

จัดท าระบบระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) และ  
แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

จัดฝึกอบรมเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR For Non HR หรือ People Management) 
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ผังกระบวนการการจัดท า โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานและบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดท ารายงานครั้งท่ี 5 การศึกษาแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการ การทบทวนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
วิเคราะห์ จัดกลุ่มงาน (Job Family) ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ แนวทางการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ แนวตั้ง (Vertical Career) แนวทางการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แนวแนว (Horizontal 
Career) รูปแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเมินผลผู้มีศักยภาพสูง (High Performer) การคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพสูง (High Potential) เครื่องมือการประเมิน รวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการผู้มีศักภาพสูง การ
คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งงานและจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) จัดท าแผนสรุป
อัตราก าลังท่ีต้องการ 

 

 

 

วิเคราะห์ และปรับปรงุ  
แผนอัตราก าลัง  

ทบทวนระบบความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

วิเคราะห์ จัดกลุ่มงาน  
(Job Family)  

ตามโครงสร้างองค์กรใหม ่

จัดท าแผนความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ แนวต้ัง 
(Vertical Career) 

จัดท าแผนความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ แนวนอน 
(Horizontal Career) 

จัดท าระบบบริหารจัดการผู้มี
ศักยภาพสูง  

(Talent Management System) 

ก าหนดเกณฑ์พิจารณาค้นหาพนักงาน 
ผู้มีศักยภาพสูง 

High Potential (HiPo) 

ทบทวน Leadership & 
Managerial Competency 

คัดกรองผู้มผีลงานสงูกว่ามาตรฐาน 
High Performance (HiPer) 

ก าหนดแนวทางการประเมินผู้มี
ศักยภาพสูง 

Assessment test Career Coach 360 Degree 

สรุปผลการประเมิน พิจารณา
ร่วมกับคณะกรรมการ 

(Committee) 
จัดล าดับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพ

สูง (HP Pool) 

จัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง และผู้
มีศักยภาพสูง 

(Talent & Successor Dev.) 

จัดท าแผนธ ารงค์ รักษาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
และผู้มีศักยภาพสูง 

(Talent & Successor Retention) 

จัดฝึกอบรม เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR) 
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▪ ข้อมูลการวิเคราะห์และอัตราก าลัง เปรียบเทียบตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แสดงถึงการเติบโตขององค์กรย้อนหลัง 5 ปี มีค่าเฉล่ียการเติบโตท้ัง 6 ด้านท่ีสูงกว่าปีฐาน (ปี 2555) 
ท้ังส้ิน ข้อมูลท้ัง 6 ด้าน มีดังนี้ (1)รายได้ (2)ก าไรสุทธิ (3)ต้นทุนรวม (4)ต้นทุนทางการบริหาร (5)ต้นทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ (6)ค่าจ้างรวม อัตราการเติบโตทางธุรกิจ อันดับท่ี 1 ก าไรสุทธิ 347% อันดับท่ี 2 ต้นทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 167% ค่าจ้างรวม  

 

 

 

 

รายได้
122%

100%

151%

256%

404%
ก าไรสุทธิ
347%

ต้นทุนรวม
114%

ต้นทุนทางการบริหาร
114%

ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
167%

ค่าจ้างรวม
132%

2555 2556 2557 2558 2559

หน่วย ลา้นบาท  
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 แสดงประสิทธิภาพโดยเฉล่ียต่อพนักงาน ปี 2559 เปรียบเทียบ ในอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ 
L.P.N. และ แสนสิริ พิจารณาได้ว่า รายได้ต่อพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากัด เป็นล าดับ 2 จาก
การเปรียบเทียบ รายได้ต่อพนักงาน ดังนี้ แสนสิริ 22.12 ล้านบาท บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
18.48 ล้านบาท และ L.P.N. 4.66 ล้านบาท ในส่วนของ ก าไรสุทธิต่อพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด เป็นล าดับ 1 จากการเปรียบเทียบ ก าไรสุทธิต่อพนักงาน ดังนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
2.23 ล้านบาท แสนสิริ 2.17 ล้านบาท และ L.P.N. 0.69 ล้านบาท 
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 แสดงสัดส่วนพนักงาน แบ่งตามระดับ พิจารณาจากข้อมูลจะพบว่า ร้อยละสัดส่วนผู้บริหาร ต่อเจ้าหน้า
ปฏิบัติงาน ต่อลูกจ้าง เท่ากับ 26 : 46 : 28 หรือ ร้อยละสัดส่วน พนักงานท้ังหมด ต่อ ลูกจ้าง เท่ากับ 72 : 28  

 

 แสดงร้อยละสัดส่วนพนักงานและลูกจ้าง ต่อ Outsource เท่ากับ 20 : 80   
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 แสดงร้อยละสัดส่วนพนักงานเปรียบเทียบตลาดในอุตสาหกรรมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ executive ,manager ,officer และ operative ร้อยละสัดส่วนพนักงาน 
โดย TMA Survey 2016 ดังนี้ executive 0.13 ,manager 9.91 ,officer 42.12 และ operative 47.84 
เปรียบเทียบร้อยละสัดส่วนพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ดังนี้ executive 2.52 ,manager 
23.27 ,officer 45.91 และ operative 28.30 พบว่าสัดส่วน ในระดับผู้บริหารของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด มีสัดส่วนสูงกว่าตลาดในอุตสาหกรรมท่ี 25.79 : 10.04 
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แสดงร้อยละสัดส่วนพนักงานเปรียบเทียบตลาดในอุตสาหกรรมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ executive ,manager ,officer ,operative และ outsource ร้อยละ
สัดส่วนพนักงาน โดย TMA Survey 2016 ดังนี้ executive 0.13 ,manager 9.91 ,officer 42.12 และ 
operative 47.84 เปรียบเทียบร้อยละสัดส่วนพนกังาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ดังนี้ executive 
0.52 ,manager 4.77 ,officer 9.41 ,operative 5.80 และ outsource 79.51 พบว่าเมื่อน า outsource มา
พิจารณาเพิ่มเติมจะมีอัตราส่วนร้อยละ 79.51 สูงกว่าปัจจัยด้านต่างท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
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  แสดงช่วงอายุของพนักงานของ บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด พบว่าช่วงอายุใน 3 
อันดับแรก ได้แก่ อันดับท่ี 1 ช่วงอายุ 30-34 ปี อันดับท่ี 2 ช่วงอายุ 25-29 ปี อันดับท่ี 3 ช่วงอายุ 40 – 44 ปี 
พิจารณาได้ว่า ช่วงอายุของพนักงานใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อยู่ในช่วงอายุ Gen Y พฤติกรรม
คน Gen Y เป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบ่ือง่าย พวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีทันโลกทันเทคโนโลยี   สามารถใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย อาทิ iPhone iPad Notebook และDigital camera ได้คล่องแคล่ว คนกลุ่มนี้
จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่งท่ีค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยมพ่วงติดมากับความเก่งกล้าในการแสดงออกและ
กล้าท่ีจะคิดนับเป็นผู้บริโภคท่ีมีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็นตัวของตัวเอง  
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แสดงจ านวนพนักงานในแต่ละระดับ จ านวนพนักงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ ลูกจ้าง จ านวน 46 คน 
เจ้าหน้าท่ีระดับ 2 จ านวน 35 คน และเจ้าหน้าท่ีระดับ 3 จ านวน 24 คน พิจารณาจากข้อมูล ข้างต้นพบว่า 
จ านวนพนักงานส่วนมากเป็นพนักงานในระดับ ลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีระดับต้น อาจการการพัฒนาเนื่องด้วย
ประสบการณ์ในการท างานและ ความหลากหลายในประสบการณ์ท างานไม่สูง 
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 แสดงอัตราส่วนต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลต่อต้นทุนรวม แนวโน้มเฉล่ียอยู่ในช่วง ร้อยละ 6 – 10  

 

 

แสดงมูลค่าตลาดอัตราส่วนต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลต่อต้นทุนรวม ของผลส ารวจ TMA survey 2016 
แสดงถึงค่าเฉล่ียของ ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลต่อต้นทุนรวมมีค่าเฉล่ียร้อยละ 13.2 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 1.01 
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▪ High Potential Evaluation Model 

 

 รูปแบบหลักเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินผลผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Evaluation 
model) และ ผู้สืบทอดต าแหน่งงาน (Successor) ดังนี้  

การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performers) พิจารณาจาก 

- ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง 
- อายุงานในระดับข้ันต่ า 2 ปี 
- คณะกรรมการโครงการพิจารณารายช่ือ 30% ของพนักงานท่ีดีท่ีสุด ในแต่ละระดับต าแหน่ง 

     การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง (High Potential) พิจารณาจาก 

- รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performers) 
- เครื่องมือการประเมินภาวะผู้น า 360 องศา 
- เครื่องมือ Career Coach 

     การคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) พิจารณาจาก 

- รายช่ือผู้ผู้มีศักยภาพสูง (High Potential) 
- แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
- เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Mapping) 
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แสดงปัจจัยหลักในการระบุตัวตน คนดี คนเก่ง 

 
 

การก าหนดต าแหน่งงานหลักในการพิจารณา ผู้สืบทอดต าแหน่ง 

 

 การพิจารณาผู้สืบทอดต าแหน่ง(Successor) จะพิจารณาในสายงานบริหารต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
ขึ้นไป ในระดับ 7-10 ของจากโครงสร้างระดับต าแหน่ง 
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▪ จัดท าระบบระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง  (Talent Management System) และ แผนผู้
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

 

ปัจจัยส าคัญของการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององค์กรช้ันน า คือ การเลือกใช้ “คนดี คนเก่ง”ในการ
ก าหนด การขับเคล่ือนกลยุทธ์และการเข้าจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีปัจจุบันองค์กรหลายแห่งให้
ความส าคัญกับ การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (High potential) ภายในองค์กรซึ่งเป็นการน าเอา “การ
จัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)” มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จาก “คน” ให้
เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร ปัจจุบันการบริหาร Talent หรือ Talent Management เป็นงานหนึ่ง ท่ีมี
ความส าคัญซึ่งไม่เพียงท้าทายความสามารถของ HR แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการบริหารของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้วยเช่นกัน เพราะแต่ละองค์กรมักมี Talent หรือบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงจ านวน
ไม่มากแต่บุคลากรเหล่านี้เป็นกลุ่มท่ีองค์กรสามารถฝากความหวังในการบรรลุผลท่ียากและท้าทายขององค์กร 
ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความ “แตกต่าง” และมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จึงกลายเป็นภารกิจท่ีส าคัญของง
หลายๆองค์กร 

 

แสดงการวางแนวทางการทดแทนต าแหน่งงานของผู้มีศักยภาพสูง 
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การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performers) 

 

▪ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง (คัดเลือก 30% จากพนักงานทั้งหมด) 

 

 

การพิจารณาผลงาน 3 ปีย้อนหลัง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในปี 2557 -2559 วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 

เปรียบเทียบช่วงคะแนน และช่ือเรียกผลงานของแต่ละปี ให้มีความสอดคล้อง 

ช่วงคะแนน 90 – 100   ช่ือเรียกผลงาน สูงกว่ามาตรฐานมาก/ดีมาก 
ช่วงคะแนน 75 - 89  ช่ือเรียกผลงาน สูงกว่ามาตรฐาน/ดี 
ช่วงคะแนน 60 - 74  ช่ือเรียกผลงาน มาตรฐาน/พอใช้ 
ช่วงคะแนน 50 - 59  ช่ือเรียกผลงาน ควรปรับปรุง 
ช่วงคะแนน น้อยกว่า 50  ช่ือเรียกผลงาน ใช้ไม่ได้ 
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วิเคราห์ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557 - 2559) 

 

การพิจารณารายช่ือคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performers) ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง และ
อายุงานในระดับข้ันต่ า 2 ปี คัดเลือกจากกลุ่มผู้มีผลการปฏิบัติงาน ช่วงคะแนน 90 – 100 ช่ือเรียกผลงาน สูง
กว่ามาตรฐานมาก/ดีมาก ได้รายช่ือ ดังนี้ 

 

 

การพิจารณาจากรายช่ือจากท่ีผู้บังคับบัญชาคัดเลือก 30% ของพนักงานท่ีดีท่ีสุดในแต่ละสายงาน 
ดังนี ้

สงูกว่ามาตรฐานมาก

/ดีมาก

(O)

สงูกว่ามาตรฐาน

/ดี

(A)

มาตรฐาน

/พอใช้

(S)

ควรปรบัปรงุ

(N)

ไม่น่าพอใจ

/ใช้ไม่ได้

(U)

5 4 3 2 1

86 19 1 - -

81.13% 17.93% 0.94% - -

80 17 2 - -

80.81% 17.17% 2.02% - -

50 34 4 - -

56.82% 38.64% 4.55% - -
2557 88

วิเคราะห ์ผลการปฏิบติังานย้อนหลงั 3 ปี (2557-2559)

ปี ผูเ้ข้ารบัการประเมิน

(คน)

2559 106

2558 99
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การก าหนด โควต้าของแต่ละสายงานในการเสนอรายช่ือตามระดับต าแหน่ง

 

จัดท าแบบฟอร์มเสนอรายช่ือแยกตามสายงานและระดับต าแหน่ง 

 

การจัดเก็บรายช่ือพร้อมจัดท าน าเสนอของแต่ละสายงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณา 
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รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์ผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performers) ท้ังหมด 48 ท่าน 

 

 

 

 

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ ช่ือต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน อายงุาน(ปี) อายตุวั(ปี) 2559 2558 2557

นาย กรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์ ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝสอ.ฝ่ายสือ่สารองค์กร 10 45 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. มลฤดี ชุตมิาสกุล ผูอ้ านวยการ ฝบช.ฝ่ายบญัชี 7 38 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาง สทุศิา ทองทรพัย์ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝอก.สว่นช่วยอ านวยการและเลขานุการ 11 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย รวกิร ลมิปิพงษ์ ผูจ้ดัการอาวโุส ศวบ.กองอ านวยการ 11 47 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ภคพร ช้อนทอง ผูจ้ดัการอาวโุส ศวบ.Relation Marketing(RM) 8 49 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย พรเทพ เตชะพนัธ์รตันกุล ผูจ้ดัการอาวโุส ศวบ.กองอ านวยการ 7 42 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย สรุกจิ เมอืงแก้ว ผูจ้ดัการอาวโุส ฝพธ.สว่นวเิคาระห์และศกึษาโครงการ 5 49 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. อมรรตัน์ สนุทรวร ผูจ้ดัการ ฝบช.สว่นบญัชบีรหิารและงบประมาณ 11 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย ศริฎัช์ ปธานะพานชิ ผูจ้ดัการ ฝกต.สว่นการตลาด2 9 37 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย มนตรี พงค์สวุรรณ ผูจ้ดัการ ศวบ.กองอ านวยการ 8 46 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ศริพิร มนีาทุ่ง ผูจ้ดัการ ฝบช.สว่นบญัชทีัว่ไป 8 39 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. นานา ปิยะรงัษี ผูจ้ดัการ ฝทส.สว่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ 8 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. เสรมิศริิ นาคช านาญ ผูจ้ดัการ ฝทส.สว่นพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 32 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย รฐัภพ พงศ์ชยัประทปี ผูจ้ดัการ ฝกม.สว่นนติกิรรมสญัญาและวนิยั 5 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. พทุธชาด ลายประดษิฐ์ ผูช้ านาญการ ฝบท.สว่นทะเบยีนทรพัยส์นิและธุรการ 11 45 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. มานติา กิง่โคกกรวด ผูช้ านาญการ ศวบ.กองอ านวยการ 11 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย เสน่ห์ ชุ่มปรชีา ผูช้ านาญการ ศวบ.กองอ านวยการ 8 46 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย ราชา อารหีะหมดั ผูช้ านาญการ ศวบ.กองอ านวยการ 7 38 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ยภุาภทัร ธูสรานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 4 ฝทค.สว่นบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 11 41 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. พรีนุช สอนเยน็ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 4 ฝกบ.สว่นแผนยทุธศาสตร์และประเมนิผล 8 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาง ฤชุอร ครบสอน เจ้าหน้าทีร่ะดบั 4 ฝกต.สว่นการตลาด1 8 41 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. วรพรรณ พกุจรูญ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 4 ฝอก.สว่นบรหิารการประชุม 7 35 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย ชชัชยั อร่ามรุณ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 4 ศวบ.Relation Marketing(RM) 7 41 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย จติตนิยั เหลอืโกศล เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝกต.สว่นการตลาด2 11 36 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย เอกลกัษณ์ อ่อนสอาด เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝบท.สว่นพสัดุและจดัซือ้จดัจ้าง 8 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาง พมิศณิี โลหติกุล เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ศวบ.Relation Marketing(RM) 8 47 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาง วภิาวี สรุเจรญิเวชกุล เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ศวบ.กองอ านวยการ 8 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ปราณี จนัทร์หอม เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝอก.สว่นบรหิารการประชุม 8 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย สราวธุ วรีะนานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝสอ.สว่นสือ่สารองค์กร 8 39 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย วนัชยั เคนค า เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ศวบ.กองอ านวยการ 8 36 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ฑารกิา สกลนภรตัน์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ศวบ.กองอ านวยการ 8 40 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. วนดิา กลดัจนัทร์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝบช.สว่นบญัชทีัว่ไป 8 30 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. สาลทีพิย์ มธุกร เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝทค.สว่นบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 7 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. รมดิา กอวเิศษชยั เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝบช.สว่นบญัชทีัว่ไป 7 33 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. กนกขวญั เมอืงระรื่น เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝทค.สว่นพฒันาบุคลากร 5 32 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย มาณพ กวา้งวทิยานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ศวบ.Relation Marketing(RM) 4 43 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ชุตญา จบกลศกึ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 3 ฝกต.สว่นการตลาด1 4 42 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ณกานต์ นวมครุฑ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝสอ.สว่นสือ่สารองค์กร 8 32 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. อรธรีา คุณพระสนุทร เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝสอ.สว่นสือ่สารองค์กร 8 32 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ไพลนิ ภู่เกตุ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ศวบ.Relation Marketing(RM) 7 34 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. อรุณฉตัร หนูเจรญิ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ศวบ.Relation Marketing(RM) 5 29 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย ธชัพงศ์ เปรมประยรู เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ศวบ.Relation Marketing(RM) 5 28 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย ภูศษิฐ์ ทองมา เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝสอ.สว่นสือ่สารองค์กร 4 30 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. ภทัรพรรณ ไทยสมคัร เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝทค.สว่นบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 3 33 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย วรรธนะ เหลอือมัพร เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝกม.สว่นนติกิรรมสญัญาและวนิยั 3 32 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. จนัทร์จุรี ลทีอง เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝพธ.สว่นวเิคาระห์และศกึษาโครงการ 3 31 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

นาย สโุรจ จงเจรญิยานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ศวบ.กองอ านวยการ 2 26 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก

น.ส. จริภทัร์ แมลงภู่ เจ้าหน้าทีร่ะดบั 2 ฝทค.สว่นพฒันาบุคลากร 2 24 สงูกวา่มาตรฐานมาก ดมีาก ดมีาก
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การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง (High Potential) 

▪ เคร่ืองมือการประเมิน 360 องศา 

 

 

แสดงขั้นตอนการประเมิน 360 องศา 

 

ทักษะและความสามารถท่ีใช้ในการประเมิน 360 องศา 
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ค าจ ากัดความ 6 สมรรถนะ ท่ีใช้ในการประเมิน 360 องศา 

 

1. มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Driving for Result) 

มุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ กับองค์กร โดยก าหนดเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการท่ีท้าทาย มีความพากเพียร 
มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ในการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

2. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน (Motivating People) 

กระตุ้น ส่งเสริม จูงใจ และสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ มุ่งมั่น พยายามท างาน
ให้ส าเร็จ  ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และแสดงความสามารถท่ีมีออกมาอย่างเต็มท่ี 

3. ทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานและการเปลี่ยนแปลง (Positive Mental Attitude for Change) 

มีมุมมองเชิงบวกในการท างาน เปิดใจรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างมีทัศนคติท่ีดีต่องานและองค์กร 
โดยมีส่วนร่วม ส่งเสริม การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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4.วางแผน ก ากับ และติดตาม (Planning & Controlling) 

ความสามารถในการก าหนดกระบวนการ ข้ันตอนของกิจกรรมการท างานซึ่งน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ  โดยมี
การก ากับ และติดตามการท างาน อยู่เป็นระยะๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 

ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีท าให้เกิดปัญหา จนน าไปสู่การแสวงหนทางในการแก้ไข 
ท่ีถูกต้อง  เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

6.การสื่อสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) 

ความสามารถในการส่ือสาร ถ่ายทอดแนวคิด นโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจ และข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบท่ีเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ  

 

 

ระดับความสามารถเชิงพฤติกรรม 
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▪ หลักเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าคะแนนในต าแหน่งเป้าหมายของการประเมิน ภาวะผู้น า 360 
องศา 

 

 การก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนมาตรฐานในต าแหน่งเป้าหมายดังนี้ ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย/
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส คะแนนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ท่ี 90 – 100 หรือไม่เกิน 30% ของพนักงาน
ในระดับ Performance Target Score ท่ี 5.0 เป้าหมายผลการประเมิน 360 องศา เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 คะแนนขึ้นไป และต าแหน่งผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส่วนอาวุโส และเทียบเท่า คะแนน
ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ท่ี 90 – 100 หรือไม่เกิน 30% ของพนักงานในระดับ Performance Target 
Score ท่ี 5.0 เป้าหมายผลการประเมิน 360 องศา เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 คะแนน
ขึ้นไป  
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รูปการพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมิน 360 องศา 

 การพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมิน 360 องศาครั้งนี้ จัดท าขึ้นอย่างเป็นความลับ โดยบริษัท ฮิวแมน อิน
เทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ ากัด พิจารณาองค์ประกอบจาก ระดับความสัมพันธ์ (หัวหน้างาน เพื่อนรว่มงาน 
ลูกน้อง) และการท างานท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างหนว่ยงาน โดยออกแบบการประเมิน ดังนี ้

 

การคัดเลือกผู้ถูกประเมิน 360 องศา ครั้งนี้ พิจารณาจากต าแน่งงานในระดับผู้บริหาร ดังนี้  
   

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส   3 ท่าน 

 ผู้อ านวยการ   4 ท่าน 

 ผู้จัดการอาวุโส   10 ท่าน 

 ผู้ช านาญการอาวุโส  1 ท่าน 

 ผู้จัดการ    9 ท่าน 

 ผู้ช านาญการ    8 ท่าน 

รวมทั้งส้ิน  35 ท่าน  
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การออกแบบแบบประเมิน 360 องศา 

การจัดท าแบบประเมิน 360 องศา ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด พิจารณาข้อค าถาม
ตามทักษะความสามารถ (Leadership & Managerial Competency) โดยแสดงรายละเอียดค าช้ีแจ้งไว้ ดังนี้  

1. แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า  

2. ข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมิน จะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน ธพส. 

โดยจะมีการด าเนินการ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท์ 

จ ากัด ซึ่งจะสรุปผลเพื่อแจ้งให้ทราบโดยภาพรวมต่อไป 

3. หลังการประเมิน กรุณาเก็บข้อมูลการประเมินเป็นความลับ ไม่เปิดเผยว่าท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่

บุคคลอื่น และรบกวนปิดผนึกซองให้เรียบร้อยหลังจากประเมินเสร็จส้ิน 

4. แบบประเมินชุดนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการประเมิน 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น จะแสดงรายละเอียด  

ประเภทการประเมิน (ในฐานะ) หมายถึง บุคคลผู้ประก าลังประเมินในมิติของการประเมนิใดๆ มิติ
ของการประเมิน แบ่งได้ออกเป็น 4 มิติ คือ 1. ตนเอง  2. ผู้บังคับบัญชา  3. เพื่อนร่วมงาน  4. 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ช่ือของท่าน (ผู้ประเมิน) หมายถึง ช่ือของผู้ท่ีประเมิน หรือ ช่ือของผู้ท่ีท าการตอบแบบประเมินภาวะ
ผู้น า 360 องศา 

ช่ือผู้ท่ีท่านท าการประเมิน (ผู้ถูกประเมิน) หมายถึง ช่ือของผู้ท่ีถูกประเมิน หรือ ช่ือของผู้ท่ีได้รับการ
ถูกประเมินภาวะผู้น า 360 องศา 
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ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการประเมิน จะแสดงรายละเอียด  

1. แบบประเมินมีทั้งหมด 6 เรื่อง 24 ข้อและบรรยายข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 2 ข้อ 
2. เพื่อสามารถน าความคิดเห็นของท่านไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดตอบทุกข้อ โดยใส่

เครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นหรือการรับรู้ของท่านมากท่ีสุด 
3. ระดับในการแสดงพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน โดยแบ่งเป็นระดับพฤติกรรมต่างๆในการตอบแบบประเมิน 

ดังนี ้
ระดับ 0  ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว 

ระดับ 1  แสดงพฤติกรรมบ้างเล็กน้อย 20% 

ระดับ 2  แสดงพฤติกรรมเป็นครั้งคราว 50%  

ระดับ 3  แสดงพฤติกรรมเป็นการประจ า 100% 

ระดับ 4  แสดงพฤติกรรมเชิงรุก เกินความคาดหวัง 

ระดับ 5  เปล่ียนพฤติกรรมคนรอบข้าง 

**หมายเหตุ หากท่านประเมินให้แก่ผู้ถูกประเมินอยู่ในระดับ 4 และระดับ 5 กรุณาเขียนตัวอย่างพฤติกรรม
หรือเหตุการณ์ที่ผู้ถูกประเมินได้แสดงพฤติกรรมนั้นด้วย 

 

แสดงรายละเอียดค าช้ีแจง ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 ของแบบประเมิน 360 องศา 
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ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน จะแสดงรายละเอียด  

 แบบประเมินจะจ าแนกเป็น ภาวะผู้น า (Leadership Behavior) และ ทักษะการบริหารจัดการ 
(Managerial skill) แบ่งออกเป็น 6 หมวด 24 ข้อ ดังนี้ 

  

ภาวะผู้น า (Leadership Behavior) 

1. ผลักดันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result) 

1.1 ต้ังเป้าหมายการท างานท่ียาก และท้าทาย 

1.2 ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว 

1.3 ผลักดัน แนะน า ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ทีมงานท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย 

1.4 ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อื่น (Motivating People) 

2.1 ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายให้แก่ทีมงาน และช้ีแจงถึงความส าคัญของเป้าหมาย 

2.2 แนะน าขั้นตอนการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รับจากการท างาน 

2.3 สร้างแรงจูงใจ และให้ก าลังใจทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 

2.4 ช่ืนชมทีมงานเมื่อท าในส่ิงท่ีดี และให้ค าแนะน าเมื่อท าผิดพลาด 

3. ทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude For Change) 

3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

3.2 พัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.3 ส่ือสารและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.4 แนะน าส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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ทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill) 

4. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อนการตัดสินใจ 

4.2 ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.3 น าเสนอแนวทางละทางเลือกในการแก้ไขปัญหา อย่างมีหลักการ 

4.4 กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน บนพืน้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 

5. การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) 

5.1 มีทักษะในการพูดอธิบาย จูงใจ ได้ดี 

5.2 จับประเด็น ท่ีมีความซับซ้อน และน ามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดี 

5.3 ใช้อุปกรณ์ เทคนิคในการน าเสนอให้น่าสนใจ 

5.4 ตรงต่อเวลา ควบคุมการน าเสนอได้เหมาะสม 

6. การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) 

6.1 ก าหนดแผนงาน กิจกรรม ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร 

6.2 จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอในการด าเนินการ 

6.3 มอบหมายแผน โดยเปิดให้ทีมงานได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ความมุ่งมั่นร่วมกัน 

6.4 ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ 
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แสดงแบบประเมิน 360 องศา ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน ข้อ 1 , 2 

 

แสดงแบบประเมิน 360 องศา ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน ข้อ 3 , 4 
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แสดงแบบประเมิน 360 องศา ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน ข้อ 5 , 6 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จะแสดงรายละเอียด  

 ค าถามปลายเปิดเพื่อการพัฒนา และแนะน าแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ 1. ทักษะ หรือ พฤติกรรมใดท่ีผู้ถูก
ประเมิน ควรได้รับโอกาสในการพัฒนา  2. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
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แสดงแบบประเมิน 360 องศา ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

 

 



31 
 

การประกาศและขอความอนุเคราะห์ เข้าร่วมประเมิน 360 องศา 

 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ พนักงานผู้ประเมินเข้าร่วมประเมินภาวะผู้น า 360 องศา 

 

 

แสดงหนังสือขอความความอนุเคราะห์ พนักงานผู้ประเมินเข้าร่วมประเมินภาวะผู้น า 360 องศา 
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จัดท าการประเมิน 360 องศา 

 ภาพบรรยากาศการประเมิน 360 องศา ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จัดท าการ
ประเมินวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 และ 12 ตุลาคม 2560   

 

พนักงานและผู้บริหารมากันอย่างพร้อมเพียง เป็นภาพท่ีประทับใจมากครับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 360 องศา 

 การออกแบบ Template ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

แสดงรูปแบบ Template การจัดเก็บข้อมลู 

 

 

แสดงรูปแบบ Template การจัดเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

Self Boss Peer Under AVG. Group AVG. 1 2 3 4 5 6 avg 1 2 3 4 5 6 avg
1 ผลักดันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ตนเอง #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ตนเอง #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อ่ืน (Motivating People) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude For Change) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4

ตนเอง
ผลักดันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ ผู้บังคับบัญชา

สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อ่ืน เพ่ือนร่วมงาน

ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพ่ือนร่วมงาน

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เพ่ือนร่วมงาน

การส่ือสาร และการน าเสนองาน เพ่ือนร่วมงาน

การวางแผน และควบคุม ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา

Self Boss Peer Under AVG. Group AVG. ผู้ใต้บังคับบัญชา

1 ผลักดันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 ต้ังเป้าหมายการท างานท่ียาก และท้าทาย 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2 ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้บังคับบัญชา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 ผลักดัน แนะน า ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ทีมงานท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! เพ่ือนร่วมงาน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.4 ปรับปรุงข้ันตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ผู้ใต้บังคับบัญชา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อ่ืน (Motivating People) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายให้แก่ทีมงาน และช้ีแจงถึงความส าคัญของเป้าหมาย 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.2 แนะน าข้ันตอนการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รับจากการท างาน 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.3 สร้างแรงจูงใจ และให้ก าลังใจทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.4 ช่ืนชมทีมงานเม่ือท าในส่ิงท่ีดี และให้ค าแนะน าเม่ือท าผิดพลาด 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude For Change) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.2 พัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.3 ส่ือสารและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.4 แนะน าส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเน่ือง 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ก่อนการตัดสินใจ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2 ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.3 น าเสนอแนวทางละทางเลือกในการแก้ไขปัญหา อย่างมีหลักการ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.4 กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.1 มีทักษะในการพูดอธิบาย จูงใจ ได้ดี 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.2 จับประเด็น ท่ีมีความซับซ้อน และน ามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดี 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.3 ใช้อุปกรณ์ เทคนิคในการน าเสนอให้น่าสนใจ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.4 ตรงต่อเวลา ควบคุมการน าเสนอได้เหมาะสม 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.1 ก าหนดแผนงาน กิจกรรม ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.2 จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอในการด าเนินการ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.3 มอบหมายแผน โดยเปิดให้ทีมงานได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้ความมุ่งม่ันร่วมกัน 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.4 ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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หัวข้อการประเมิน

AVG.

รายละเอียด

ความคิดเห็นผู้ประเมิน
ผลักดันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result)

สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อ่ืน (Motivating People)

ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude For Change)

ทักษะ หรือ พฤติกรรมใดท่ีผู้ถูกประเมิน ควรได้รับโอกาสในการพัฒนา

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation)

การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling)

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ
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รหัสพนักงาน ช่ือ - นามสกุล ระดับ หน่วยงาน ประเภทการถูกประเมิน 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 1 2 3 4 5 6 avg ความคิดเห็นข้อ 1 ความคิดเห็นข้อ 2 ความคิดเห็นข้อ 3 ความคิดเห็นข้อ 4 ความคิดเห็นข้อ 5 ความคิดเห็นข้อ 6 ทักษะ หรือ พฤติกรรม เพ่ิมเติม ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ตนเอง 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.75 2.67

เมือ่ไดร้บัมอบหมายบางโครงการทีม่ ี

ก าหนดส่งมอบงานทีก่ระชัน้ชดิ หรอืมี

ระยเวลาในการท าค่อนขา้งน้อยกต็อ้งอยู่

เลยเวลางาน หรอืน ากลบัไปท าในชว่ง

วนัหยดุ เพื่อใหง้านเสรจ็ทนัตามก าหนด

 หรอืหากมคีนไมพ่อในการท างานชิน้นัน้

 เรากต็อ้งเขา้ไปท าแทน แมจ้ะไมใ่ช่

หน้าทีเ่ราโดยตรง

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ผู้บงัคบับญัชำ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร เพ่ือนร่วมงำน 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.25

ความสามารถการวเิคราะหก์ารเงนิเชงิ

ลกึในรูแบบการเขยีน Financial model 

พฒันาขึน้ใชเ้อง

ความสามารถดา้นบญัช ีธุรกจิ Real 

Estate (Accounting)

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร เพ่ือนร่วมงำน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร เพ่ือนร่วมงำน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3.00 3.00 3.75 3.25 3.75 3.25 3.33
สามารถรายงานบอร์ดใหเ้ขา้ในเรือ่งที่

ยากใหง้่าย

เวลาทีร่ายงานบอร์ด มทีกัษะด ีจบั

ประเดน็และรายงานเขา้ใจง่าย

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร เพ่ือนร่วมงำน 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2.25 2.00 2.00 3.00 2.25 2.00 2.25

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.50 2.25 3.00 3.00 3.00 3.00 2.79

รบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงาน

เสมอเพื่อรวบรวมขอ้มลูน าไปสูก่าร

วางแผนในการท างานใหป้ระสบ

ความส าเรจ็

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3.75 3.00 3.25 3.00 3.50 3.00 3.25

เปิดรบัฟังความคดิเหน็ของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไมม่อีาการทีแ่สดง

ถงึการไมย่อมรบัความคดิของผูอ้ืน่

เป็นคนทีม่ปีฏภิาณไหวพรบิทีร่วดเรว็ 

เขา้ใจถงึความซบัซอ้นในโครงการต่างๆ 

รวมทัง้สามารถจบัประเดน็ส าคญัได้

ภายในเวลาอนัรวดเรว็

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2.00 1.75 3.00 2.25 2.25 2.25 2.25 การตดัสนิใจทีเ่ฉยีบคมและรวดเรว็

59032 น.ส. ช้องตะวนั ส่องแสง ผู้ช ำนำญกำร ฝพธ.ส่วนวิเคำระหแ์ละศึกษำโครงกำร ผู้ใต้บงัคบับญัชำ 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2.00 2.50 2.50 3.00 2.75 2.50 2.54
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▪ สรุปผลข้อมูลจากการประเมิน 360 องศา 

ตาราง ผลการประเมินภาพรวมทุกระดับ 6 หัวข้อ 

 

 

ผลการประเมิน 6 หัวข้อ ในภาพรวม นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ ผลักดันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result) 
2.91 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) 2.83 

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ การวางแผน และควบคุม 
ติดตาม (Planning & Controlling) 3.22 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem 
Solving & Decision Making)  3.04 

ภาพรวมระดับผูจ้ัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ การ
วางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) 2.87 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ การน าเสนองาน 
(Communication & Presentation) 2.76 
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ภาวะผู้น า (Leadership Behavior) 

ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 1 ผลักดันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result) 

 

ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 1 ผลักดันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Driving for Result)  

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 3.10 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว 2.94 

ภาพรวมระดับผูจ้ัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ 
ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว 2.93 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.80 

 

 

 

 

ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 2. สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อื่น (Motivating People) 
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ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 2 สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้อื่น (Motivating People) 

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ แนะน าขั้นตอนการท างาน และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท างาน 3.23 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ สร้างแรงจูงใจ และให้ก าลังใจทีมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 3.11 

ภาพรวมระดับผู้จัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ 
แนะน าขั้นตอนการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รับจากการท างาน 2.87 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ สร้างแรงจูงใจ 
และให้ก าลังใจทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 2.64 
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ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 3. ทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude 
For Change) 

 
 
 
 

ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Positive Mental Attitude For 
Change)  

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 3.08 และแนะน าส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 2.95 

ภาพรวมระดับผู้จัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 2.90 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ สร้างแรงจูงใจ และส่ือสาร
และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 2.73 
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ทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill) 

ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 4. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 

 

ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 4. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)  

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ น าเสนอแนวทางละทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา อย่างมีหลักการ 3.21 และประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.11 

ภาพรวมระดับผู้จัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ กล้า
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน บนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 2.84 และหัวข้อท่ีต่ าท่ีสุดคือ 
สร้างแรงจูงใจ และกล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน บนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง 2.67 
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ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 5. การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation) 

 

ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 5. การส่ือสาร และการน าเสนองาน (Communication & Presentation)  

ระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ จับประเด็น ท่ีมีความซับซ้อน และน ามา
อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดี 2.98 และใช้อุปกรณ์ เทคนิคในการน าเสนอให้น่าสนใจ 2.98 

ภาพรวมระดับผู้จัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ 
ทักษะในการพูดอธิบาย จูงใจ ได้ดี 2.79 และใช้อุปกรณ์ เทคนิคในการน าเสนอให้น่าสนใจ 2.70 
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ตาราง ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 6. การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) 

 

ผลการประเมิน หัวข้อท่ี 6. การวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling) 

ภาพรวมระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ มอบหมายแผน โดยเปิดให้
ทีมงานได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ความมุ่งมั่นร่วมกนั 3.35 และก าหนดแผนงาน กิจกรรม ได้ตรงตามเป้าหมายของ
องค์กร 3.10 

ภาพรวมระดับผู้จัดการอาวุโส ผู้ช านาญการอาวุโส ผู้จัดการ และผู้ช านาญการ นั้นหัวข้อท่ีสูงท่ีสุด คือ 
ก าหนดแผนงาน กิจกรรม ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและ ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน พร้อมให้
ความช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ 2.84 และมอบหมายแผน โดยเปิดให้ทีมงานได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ความมุ่งมั่น
ร่วมกัน 2.78 
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ภาพรวมการประเมินผลรายบุคคลของระดับผู้บริหารขึ้นไป โดยใช้ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
และ การประเมินผลภาวะผู้น า 360 องศา จากพนักงานในระดับผู้บริหาร ทั้งหมด 35 ท่าน ใช้การถ่วงน้ าหนัก
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการให้ น้ าหนักผู้บริหารท่ี 50% ให้น้ าหนักเพื่อนร่วมงาน 25% และ
น้ าหนักผู้ใต้บังคับบัญชา 25% ผลการประเมินดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ภาวะผู้น า 360 องศา 

ผู้บริหารท้ังหมด 35 ท่าน ผ่านมาตรฐานการประเมินภาวะผู้น า 16 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 45.71  

ระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ ท้ังหมด 7 ท่าน ผ่านมาตรฐานการประเมินภาวะผู้น าสูง
กว่าหรือเท่ากับ 3.5 คะแนน 3 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 42.86  

ระดับผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ ท้ังหมด 19 ท่าน ผ่านมาตรฐานการประเมินภาวะผู้น าสูงกว่า
หรือเท่ากับ 3 คะแนน 9 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 47.37 

 ระดับผู้ช านาญการอาวุโส และผู้ช านาญการ ท้ังหมด 9 ท่าน ผ่านมาตรฐานการประเมินภาวะผู้น า
สูงกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 4 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 44.44 
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การประเมิน One on one coaching 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งงาน (Successor) และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ได้ใช้
เครื่องมือ  Career Coach ในการพูดคุยและประเมินบุคลากรระดับผู้บริหาร ในกลุ่มบริหาร หรือกลุ่มผู้บริหาร
ท่ีมีลูกน้อง เข้ารับการ 1 On 1 Coaching โดยท่านอาจารย์ พิมลมาลย์ อินทราวุธ 

 

อาจารย์ พิมลมาลย์ อินทราวุธ 

แบบฟอร์มการประเมิน One on one coaching 
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▪ สรุปผลผู้มีความสามารถสูง (Talent) ทุกระดับ 

 จากการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี อายุงานสูงกว่า 2 ปีขึ้นไป การ
ประเมินผลภาวะผู้น า 360 องศา และ การสัมภาษณ์รายบุคคลในระดับผู้บริหาร สายบริหาร (Career Coach) 
ดังนี้ 

 ความหมาย …… 

Talent A : ผู้ ท่ีมีความสามรถสูงพร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 ปี   
       หรือ พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 ปี 

Talent B : ผู้ท่ีมีความสามรถสูงพร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 - 3 ปี  
       หรือ พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งประมาณ 1 - 3 ป ี

Normal : พัฒนาสู่ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) มากกว่า 3 ปีขึ้นไป 

 

ระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ 

 

ระดับผู้อ านวยการอาวุโส และผู้อ านวยการ ท้ังหมด 7 ท่าน เป็น Talent A ผู้ท่ีมีความสามารถสูง
พร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 ปี หรือ พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 ปี จ านวน 1 
ท่าน หรือ ร้อยละ 14.3  
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เป็น Talent B ผู้ท่ีมีความสามารถสูงพร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 - 3 ปี หรือ 
พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 – 3 ปี จ านวน 5 ท่าน หรือ ร้อยละ 74.4 

เป็น Normal พัฒนาสู่ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) มากกว่า 3 ปีขึ้นไป จ านวน 1 ท่าน หรือ  
ร้อยละ 14.3  

 

ระดับผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ 

 

ระดับผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ ท้ังหมด 19 ท่าน เป็น Talent A ผู้ท่ีมีความสามารถสูงพร้อมสืบ
ทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 ปี หรือ พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 ปี  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์  

เป็น Talent B ผู้ท่ีมีความสามารถสูงพร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 - 3 ปี หรือ 
พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 – 3 ปี จ านวน 12 ท่าน หรือ ร้อยละ 63.2 

เป็น Normal พัฒนาสู่ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) มากกว่า 3 ปีขึ้นไป จ านวน 7 ท่าน หรือ  
ร้อยละ 36.38 
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ระดับผู้ช านาญการอาวุโส และผู้ช านาญการ 

 

 ในระดับผู้ช านาญการอาวุโส และผู้ช านาญการ จะไม่ได้เข้ารับและ การสัมภาษณ์รายบุคคลในระดับ
ผู้บริหาร สายบริหาร (Career Coach) เนื่องจากอยู่ในสานเช่ียวชาญ ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผลสรุปท่ีได้นี้เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุน หากมีการโยกย้ายหรือหาผู้ด ารงต าแหน่งในสายบริหาร ต่อไป 

ระดับผู้ช านาญการอาวุโส และผู้ช านาญการ ท้ังหมด 8 ท่าน เป็น Talent A ผู้ท่ีมีความสามารถสูง
พร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 ปี หรือ พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 ปี  จ านวน 4 
ท่าน หรือ ร้อยละ 50  

เป็น Talent B ผู้ท่ีมีความสามารถสูงพร้อมสืบทอดต าแหน่ง (Successor) ภายใน 1 - 3 ปี หรือ 
พัฒนาให้เหมาะสมกับต าแหน่งภายใน 1 – 3 ปี ไม่มีผู้เข้าเกณฑ์ 

เป็น Normal พัฒนาสู่ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) มากกว่า 3 ปีขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน หรือ  
ร้อยละ 50 

 

และในระดับเจ้าหน้าท่ีต ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ในปี 2560 คือ ผลการปฏิงานย้อนหลัง 3 ปี และ อายุงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปีข้ึนไป จ านวน 30 ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในอนาค 
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▪ สรุปหลักเกณฑ์และเคร่ืองมือในการประเมินผู้มีศักยภาพสูง ตามแต่ละต าแหน่ง 

 

 
จัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 

 
 

เตรียมผู้สืบทอดต าแหน่งท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งทดแทนผู้บริหารในระดับท่ีมี
ความส าคัญอย่างสูงขององค์กรเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนผู้ท่ีมีศักยภาพในการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะต าแหน่งงานในหน่วยงานท่ีต้องใช้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ท่ีต้องอาศัยความรู้และ
ทักษะมีความเช่ียวชาญและเทคนิคเฉพาะในการบริหารจัดการในงานด้านนั้นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมีโอกาสเรียนรู้งานจากผู้บริหารระดับสูง 

ต ำแหนง่

ช่ือ-สกุล

คุณสมบตัิหลักของต ำแหน่งงำน

อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั..........

ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................

3)..........................................................................3)..........................................................................3)..........................................................................3)..........................................................................

ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................

อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั..........

ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................

2)..........................................................................2)..........................................................................2)..........................................................................2)..........................................................................

ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................

อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั.......... อำยุงำน…......TG…....อำยุตวั..........

ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................ผลงำน 3 ปี............................................................

1)..........................................................................1)..........................................................................1)..........................................................................1)..........................................................................

ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................ต ำแหนง่................................................................

ต ำแหนง่งำนหลกั
ผู้ทดแทนต ำแหน่ง

พร้อมด ำรงต ำแหน่งได้ทนัที พร้อมด ำรงต ำแหน่งภำยใน 1-3 ปี พร้อมด ำรงต ำแหน่งภำยใน 3-5 ปี พร้อมด ำรงต ำแหน่งภำยใน 5 ปีขึน้ไป
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ผลวิเคราะห์ต าแหน่งงานที่ส าคัญ 

 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดแทนต าแหน่งงานในระดับผู้บริหารท่ีส าคัญในองค์กรในการคาด
หายไปเป็นผลมาจากการเกษียณอายุ ต าแหน่งท่ีว่าง(ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง) ลาออก หรือเหตุการณ์เฉพาะท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงาน (Successor) 

▪ วิเคราะห์พนักงานในต าแหน่งงานส าคัญที่เกษียณอายุในอีก 5 ปี (2561 - 2565)  

 

ต าแหน่งผู้อ านวยฝ่ายขึ้นไป 

พบว่าในต าแหน่งผู้อ านวยฝ่ายขึ้นไป นั้น จะมีผู้เกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ ภายใน 5 ปี (2561 – 
2565) ท้ังส้ิน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ,รองกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย 
และ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และต าแหน่งงานท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 8 ต าแหน่ง ได้แก่ 
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน ,ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายปฏิบัติการ ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและสนับสนุน ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย
นโยบายและกลยุทธ์ ,ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ ,ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน  
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 สรุปในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 20 ต าแหน่ง จะมีผู้เกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ ภายใน 5 ปี 
(2561 – 2565) ท้ังส้ิน 3 ต าแหน่ง และ ต าแหน่งงานท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 8 ต าแหน่ง รวม 11 
ต าแหน่ง จากท้ังหมด 20 ต าแหน่ง หรือ ร้อยละ 55 

 

 

ต าแหน่งผู้จัดการ 

พบว่าในต าแหน่งผู้จัดการ นั้น จะมีผู้เกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ ภายใน 5 ปี (2561 – 2565) 
ท้ังส้ิน 1 ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนบริหารการประชุม และต าแหน่งงานท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 7 ต าแหน่ง 
ได้แก่ ส่วนการตลาด 1 ,ส่วนพัฒนาบุคลากร ,ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ,ส่วนสารสนเทศเพื่อการ
บัญชี (ERP) ,ส่วนพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้าง ,ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ และส่วนบริหารเงินทุน  

 สรุปในต าแหน่งผู้จัดการ 23 ต าแหน่ง จะมีผู้เกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ ภายใน 5 ปี (2561 – 
2565) ท้ังส้ิน 1 ต าแหน่ง และ ต าแหน่งงานท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 7 ต าแหน่ง รวม 8 ต าแหน่ง จาก
ท้ังหมด 23 ต าแหน่ง หรือ ร้อยละ 35 
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สรุปต าแหน่งงาน ในระดับผู้จัดการขึ้นไป ท้ังหมด 43 ต าแหน่ง จะมีผู้เกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ ภายใน 5 
ปี (2561 – 2565) ท้ังส้ิน 4 ต าแหน่ง และ ต าแหน่งงานท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 18 ต าแหน่ง รวม 22 
ต าแหน่ง จากท้ังหมด 43 ต าแหน่ง หรือ ร้อยละ 51 

▪ ผู้สืบทอดต าแหน่งงานของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (Successor) 

 

ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

ระดับผู้อ านวยการ 

ผลการสรรหา ผู้มีความสามารถสูง (Talent) ประกอบกับการวิเคราะห์ต าแหน่งงานท่ีส าคัญ แสดงให้
เห็นถึงการทดแทนต าแหน่งงานท่ีส าคัญด้วยเครื่องมือผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) แสดงให้เห็นถึงการ
ป้องกันความเส่ียงในการคลาดแคลนบุคลากรท่ีส าคัญในต าแหน่งงานนั้นๆ  
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 ความหมาย.... 

  Talent A ตรงสายงาน : สามารถทดแทนต าแหน่งงานได้ภายใน 1 – 3 ปี อาจต้องพัฒนา 
ทักษะ ความรู้ท่ีส าคัญในระดับ ประมาณ 25% เพื่อให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

Talent B ตรงสายงาน : สามารถทดแทนต าแหน่งงานได้ภายใน 1 – 3 ปี อาจต้องพัฒนา
ทักษะ ความรู้ท่ีส าคัญในระดับประมาณ 50% เพื่อให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

Talent A ข้ามสายงาน : สามารถทดแทนต าแหน่งงานได้ภายใน 4 – 5 ปี อาจต้องพัฒนา 
ทักษะ ความรู้ท่ีส าคัญในระดับ ประมาณ 50% ขึ้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

Talent B ข้ามสายงาน : สามารถทดแทนต าแหน่งงานได้ภายใน 4 – 5 ปี อาจต้องพัฒนา 
ทักษะ ความรู้ท่ีส าคัญในระดับ ประมาณ 75% ขึ้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

▪ ภาพรวมตามผังองค์กรในต าแหน่งงานที่ส าคัญ (Succession Tree) 

 

แสดงการสืบทอดต าแหน่งงาน ตามโครงสร้างองค์กร ธพส. 
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การจัดท าแผนพัฒนาและบริหารจัดการผู้มีศักภาพสูง 

▪ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แนวต้ัง (Vertical Career Path) 

 

  

 ทบทวนโครงสร้างระดับต าแหน่ง และเสนอข้อเสนอโครงสร้างระดับต าแหน่ง ตามผังโครงสร้าง 
เพิ่มเติมในสายวิชาการ ในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญอาวุโส เทียบเท่า ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส และ ผู้เช่ียวชาญ 
เทียบเท่า ผู้อ านวยการฝ่าย 
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 แจกแจงบทบาทหน้าท่ี ในสายบริหาร (Managerial Track) และสายวิชาการ (Special Track) 

 

  

ทบทวนเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง อายุการท างาน และอายุตัวพนักงาน เปรียบเทียบกับอายุตัวเฉล่ีย
ของตลาด แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาผู้เล่ือนต าแหน่ง Outstanding track และ Fast track อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตลาด สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งแบบ Outstanding track และ  
Fast track ได้ 
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▪ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แนวนอน (Horizontal Career Path) 

การจัดกลุ่มงาน หรือ Job Family การจัดกลุ่มงานต่างๆท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน 
โดยพิจารณาจากลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเกณฑ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการสับเปล่ียนหมุนเวียนและการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ 

• ได้บุคลากรท่ีมี ความรู้ ทักษะและความสามารถ (สมรรถนะ) ตรงตามท่ีองค์กรต้องการ 
• มีความต่อเนื่องของ ความรู้ ทักษะและความสามารถ ในสายอาชีพจากระดับต่ าไปจนถึงระดับ

สูงสุด  
• บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ให้มีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับงาน 

 

แสดงการจัดกลุ่มสายอาชีพที่มีความสัมพันธ์กัน  
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การพิจารณาการท า Job Rotation ในแต่ละ Job family พิจาณาจากปัจจัย Functional 
Competency ท้ังหมด 31 ปัจจัย 

 

 

การโยกย้ายข้ามกลุ่มต าแหน่งงาน (Job Family) 
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▪ รูปแบบการโยกย้าย 

 

แผนภาพแสดงหลักเกณฑ์การโยกย้าย โดยใช้ Job family และ Career Development เข้าด้วยกัน 

 

• หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
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▪ หลักการส าคัญการโยกย้ายหน้าที่งาน 
 
o เป็นการพัฒนา ไม่ใช่ลงโทษ 

o พนักงาน หนว่ยงานต้นสังกัด หน่วยงานปลายทาง ควรเห็นชอบร่วมกัน 

o แลกแบบเท่าเทียม (ระดับผลงานใกล้เคียงกัน) 

o มีแผนการพัฒนาเพื่อเข้าต าแหน่งใหม่ท่ีดี 

o งานท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ และเป็นสายงานหลักการโยกย้ายหน้าท่ีงานอาจไม่จ าเป็น 

 

▪ กระบวนการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
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▪ ประโยชน์ ของการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
 

 
 

▪ ตัวอย่าง แบบแสดงความจ านงขอย้าย 
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▪ การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในทุกระดับ 

 

การจัดฝึกอบรมพนักงานในระดับผู้บริหารข้ึนไป ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
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การจัดฝึกอบรมพนักงานในระดับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 
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จัดฝึกอบรมเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล HR For non HR 
 

 

หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันบุคคลากรนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญส าหรับความส าเร็จขององค์กร และเป็นปัจจัยที่บริหาร
ได้ยากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยในการบริหารอื่นๆ เช่น บริหารการเงิน บริหารวัตถุดิบ บริหารการผลิต เน่ืองจากคนเป็นปัจจัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการท าให้องค์กร
สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะการที่ประเทศไทย ก าลังสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ประเทศไทย 4.0  

  อย่างไรก็ตาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์เท่าน้ัน ซึ่งในข้อเท็จจริง ทุกหน่วยงานในองค์กรจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
บุคคลร่วมกันเพ่ือเป็นการช่วยให้บุคคลากรในองค์กร มีความสามารถ มีทักษะและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน จึงควรให้
หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนในการเรียนรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์และน าเอาไปปรับใช้ในหน้าท่ีต่อไป เพ่ือให้งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ไม่ใช่งานเฉพาะของฝ่าย HR เท่าน้ัน แต่เป็นงานของทุกฝ่ายร่วมกัน (Every Managers Are HR Managers) 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง  
2. เพ่ือให้น าไปประยุกต์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ 
4.  เพ่ือพัฒนาบุคคลากรจากหน่วยงานอืนๆ ที่ไม่ใช่ HR ได้มีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กร 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย  

  หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ พนักงานระดับ 4 

 

ระยะเวลา 

  1 วัน (9.00 – 16.00 น.) 

 

วิทยากร 

    ดร.บัญชา วิชยานุวัติ 
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หัวข้อบรรยาย 

- ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและสามารถแข่งขันได้ 
- แนวคิดและหลักการณ์การบรหิารทรัพยากรบคุคลสมัยใหม่ 
- บทบาทและความรับผิดชอบของ HR สมัยใหม่  
- บทบาทของ Line Manager  VS ฝ่าย HR 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

o การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) 
o การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกคนเก่งคนดี (Recruitment & Selection) 
o การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
o การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) 
o การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration) 
o การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน 

- การน าเครื่องมือและระบบต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในหน่วยงานและองค์กร 
-  การจัดท าและประยุกต์ใช้ Job Description ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ตัวอย่างการบรรยายและ บรรยากาศ 
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การบรรยาย HR For non HR 

 
 

 
การบรรยาย HR For non HR 
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การบรรยาย Job Description 

 
 

 
การบรรยาย Job Description 
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บรรยากาศการอบรม
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แผนการด าเนินโครงการ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.1 ส ารวจนโยบายการจัดท าโครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานและบริหาร
จัดการผู้มีความสามารถสูง

คณะท างาน / ผู้บริหาร

1.2 เร่ิมต้นโครงการ รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง คณะท างาน
2.1 ทบทวนระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
2.2 วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกลุ่มงาน  (Job Family)  ตามโครงสร้างองค์กรใหม่
2.3 จัดท าแผนความก้าวหน้า ในสายอาชีพ แนวต้ัง (Vertical Career)
2.4 จัดท าแผนความก้าวหน้า ในสายอาชีพ แนวนอน(Horizontal Career)
2.5 จัดท า Template Job family ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ และ ผังโครงสร้าง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ
2.6 สรุปผล รายงานผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
3.1 ศึกษาแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์ ทบทวนอัตราก าลังท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน จาก
โครงสร้างบุคลากร

คณะท างาน

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง จากผลผลิตหลักองค์กร ค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่
ละฝ่ายงาน
3.3 จัดท าและออกแบบข้อมูลอัตราก าลังแยกตามฝ่ายงาน ในมุมมองโครงสร้าง
องค์กร และ มุมมองตามกลุ่มงาน (Job family)
3.4 สรุปแผนอัตราก าลัง รายงานผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

4.1 ทบทวน Leadership & Managerial Competency คณะท างาน

4.2 ก าหนดเกณฑ์พิจารณาค้นหาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง High Potential (HiPo)

4.3 คัดกรองผู้มีผลงานสูงกว่ามาตรฐาน High Performance (HiPer)
4.4 ก าหนดแนวทางการประเมินผู้มีศักยภาพสูง
4.5 สรุปผลการประเมิน พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ (Committee)
4.6 จัดล าดับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (HP Pool)
4.7 จัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)
4.8 จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent & Successor
 Development)
4.9 จัดท าแผนธ ารงค์ รักษาผู้สืบทอดต าแหน่ง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent & 
Successor Retention)
4.10 สรุปผลระบบบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง(Talent Management System) และ
แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  รายงานผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
5.1 จัดฝึกอบรมเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR For Non HR หรือ People
 Management)

คณะท างาน / ผู้บริหาร

5.2 เก็บรายละเอียดผู้เข้รับการอบรม ตามแนวทางโครงการ
5.3 สรุปผล รายงานผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

6. สรุปผลโครงการ 6.1 ประชุมสรุปผลโครงการ น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ คณะท างาน / ผู้บริหาร

กระนวนการ

2.การทบทวน และปรับปรุง ะระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.ส ารวจนโยบาย และเก็บรวบรวม
ข้อมูล

4. จัดท าระบบระบบบริหารจัดการผู้
มีศักยภาพสูง  (Talent 
Management System) และ แผน
ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)

5. การฝึกอบรม ให้ความรู้

3. การทบทวน วิเคราะห์ และจัดท า
แผนอัตราก าลัง

เดือนท่ี 6เดือนท่ี 5
กิจกรรม

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4
ผู้เก่ียวข้อง


