
การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การสรรหาพนักงาน 

ปตท. พร้อมเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีพร้อมรับความท้าทายมาร่วมเป็นกําลงัสําคัญในการ

สร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งมัน่คง ย ัง่ยืน โดยเล็งเห็นความสําคญัของความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวตักรรมรวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อปรับตวัให้เท่าทันต่อ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั ให้พร้อมรับกับวิสัยทศัน์ Powering Life with Future Energy and 

Beyond ของ ปตท.โดยมีการบริหารจดัการเพื่อมุ่งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้เติบโตเคียงคู่

องคก์รอยา่งย ัง่ยืน ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน รวมทั้งคาํนึงถึงการให้โอกาสท่ี

เท่าเทียมกนัในการทาํงาน 

ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกอยา่งเป็นระบบ มีการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงานผ่าน

ช่องทางต่าง ๆท่ีตอบโจทยผ์ูส้มคัรรุ่นใหม่และตรงตามวิสัยทศัน์ของ ปตท. เพื่อให้ไดผู้ส้มคัรท่ีหลากหลาย

และมีคุณสมบติัท่ีหน่วยงานตอ้งการ อาทิเช่น เวบ็ไซตส์มคัรงานของ ปตท. เวบ็ไซตส์มคัรงานออนไลน์และ 

Line Official Account @PTT Career รวมถึง การสร้างเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ พร้อมทั้งคณาจารย ์

นิสิต นกัศึกษา ผา่นกิจกรรมและ โครงการต่าง ๆ ท่ี ปตท. จดัข้ึนแต่ละปี โดยมีการจดับรรยาย แลกเปล่ียน

มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์การทาํงานของพนกังาน ปตท. เพื่อประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจ

ท่ีถูกตอ้ง  

ในการดาํเนินงานของ ปตท. และส่ิงท่ีตอ้งเตรียมตวัก่อนเขา้สู่กระบวนการสมคัรงาน ทั้งน้ีมีหน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจ ร่วมกับหน่วยธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากําลัง กําหนดขีด

ความสามารถท่ีตอ้งการ และจดัทาํแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพให้

ทนัต่อความตอ้งการของธุรกิจ 

 

การพฒันาศักยภาพพนักงาน  

ปตท. มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะท่ีจํา เป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์รทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ผา่นการบริหารสายอาชีพและส่งเสริม

ความรู้ควบคู่กนั โดยการบริหารสายอาชีพนบัเป็นกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้ของตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ 

สมรรถนะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะ ส่งผลให้พนกังานมีทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน

และเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง ซ่ึงกาํหนดให้มีการวางแผนการพฒันารายบุคคล โดยมีแนวทางการ

พฒันาบนหลกัการ 10/20/70 คือ ไดรั้บความรู้และทกัษะจากการอบรมร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาหรือ

พี่เล้ียงเป็นผูดู้แลให้คาํแนะนาํและสอนงานอีกร้อยละ 20 และสุดทา้ยร้อยละ 70 ตอ้งนาํความรู้และทกัษะท่ี

ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผดิชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะกบัผูอ่ื้น 



ระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) เป็นระบบท่ีวางแผนพฒันาพนกังานให้มีศกัยภาพ 

ความสามารถ และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยระดบัพนกังานจะไดรั้บการดูแลโดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํ

สายอาชีพ และคณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ระดบัผูบ้ริหารจะ

ไดรั้บการดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการจดัการ

กลุ่ม ปตท. โดยผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานร่วมกันจดัทาํแผนการพฒันารายบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถของพนกังานใหก้า้วหนา้ในสายอาชีพต่อไป 

ปตท. มีกระบวนการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและผูน้าํ โดยจดัเตรียมผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพ 

(SEVP Pool, EVP Pool และ VP Pool ) และพนกังานกลุ่มศกัยภาพ  (DM Pool ) โดยมีคณะกรรมการดูแล

ดงัน้ี 

• กลุ่มเตรียมความพร้อมสําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ (SEVP Pool) โดย

คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

• กลุ่มเตรียมความพร้อมสําหรับตําแหน่งผู ้ช่วยกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ (EVP Pool) โดย

คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

• กลุ่มเตรียมความพร้อมสาํหรับตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย (VP Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ 

• กลุ่มเตรียมความพร้อมสาํหรับตาํแหน่งผูจ้ดัการส่วน (DM Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ 

ปตท. ดาํเนินการวิเคราะห์ความตอ้งการขององคก์รในกรอบระยะเวลา 5 ปี และคดัเลือกพนกังานท่ีมี

ศกัยภาพสูง โดยจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล และกาํหนดตาํแหน่งเป้าหมาย เพื่อสร้างความพร้อมก่อนข้ึน

ดาํรงตาํแหน่งท่ีสําคญั นอกจากน้ียงัไดม้อบทุนการศึกษาแก่พนกังานท่ีมีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ี

ตรงตามทิศทางขององคก์ร 

ปตท. ให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานทุกระดบัโดยสถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้

กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) ได้ส่งเสริมการพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้ของ

บุคลากรผ่านหลกัสูตรหลัก ประกอบด้วย Leadership Development Program และ Core Program รวมทั้ง

อบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะในสายอาชีพ ผา่น Functional Program เพื่อรองรับธุรกิจขององคก์ร

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  โดยมุ่งผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนตามหลกัการเรียนรู้

ของผูใ้หญ่ (Adult Learning) เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Learning 

and Sharing Experience)  อาทิ การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วย

กรณีศึกษา นอกจากน้ีแลว้ PLLI ยงัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางดิจิทลัเขา้มาช่วย เพื่อให้พนกังานสามารถเรียนรู้นอก

ห้องเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดย ในปี 2564 น้ี ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  PLLI ได้

ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบการพฒันาพนกังานเป็น Virtual Classroom เพื่อใหส้ามารถรักษารูปแบบท่ีพนกังาน

มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ แนวความคิดและประสบการณ์ของผูเ้ขา้อบรมกบัวิทยากรแบบ Real-

Time  โดยใช้ VDO Conference และบริหารจดัการอบรมผ่านระบบ PTT Learning Management System 

(PTT LMS)  โดยปัจจุบนัได้มีการจดัอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom แลว้ รวมทั้งส้ิน 233 หลกัสูตร  



นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาการใช ้Experiential Learning ให้พนกังานไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม Role Play แบบ 

Online และมีการพฒันา Boardgame  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน น่าสนใจ และมีโอกาสไดท้ดลองฝึก

ปฏิบติัจริง ทาํให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน นอกจากน้ี PLLI ยงัสนับสนุน Self-

learning ของพนกังานในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการพฒันาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่

จาํกดั สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ไดแ้ก่ E-learning ท่ีเป็นเน้ือหาทางดา้นความรู้องคก์ร (Organizational 

Knowledge)  Online Learning แหล่งการเรียนรู้ท่ี ปตท. คดัสรรจากภายนอกทางดา้น Business, Technology, 

Soft Skill, Life Style และอ่ืน ๆ มากกว่า 100 หลักสูตร PTT E-Library (E-Book, E-Magazine, Magazine, 

Book) ให้พนักงานสามารถคน้หา จอง ยืม คืนหนังสือเล่ม นิตยสารเล่มผ่านระบบ และยงัสามารถอ่าน

หนงัสือทัว่ไปไดอี้กดว้ย นิตยสาร Podcast รายการเสียง Online ท่ีให้ความรู้ในดา้นต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถ

ต่อยอดไปสู่การเรียนแบบ Flipped Learning ซ่ึงเป็นการผสมผสานการเรียนรู้หลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั เช่น 

เรียน Virtual Class ร่วมกบัการอ่านหนงัสือแนะนาํจากกลุ่มหลกัสูตรภาคบงัคบัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้สอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนา

ศกัยภาพของพนักงานและการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โดยในปี 2564 มีผูเ้ข้าใช้ระบบการเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนถึง 2,391 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด  

โครงสร้างหลกัสูตรของสถาบันพฒันาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

 

  



การจัดการความรู้ 

  

การจดัการความรู้กลุ่ม ปตท. ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้ในระดบักลุ่มย่อย 

และการจดัการความรู้ในรูปแบบของชุมชนนกัปฏิบติั เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ขององคก์ร และสนบัสนุนการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยคณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยม และ

จดัการความรู้กลุ่ม ปตท. ทาํหนา้ท่ีผลกัดนัการจดัการความรู้ผา่นการจดัการคน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

(People, Process, Technology) ยกระดบัและแบ่งปันวิธีปฏิบติัสู่วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างพลงัร่วมและ

ความเป็นเลิศในการแข่งขนัของ กลุ่ม ปตท. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยม และจดัการ

ความรู้กลุ่ม ปตท. จะรายงานความคืบหนา้ในการจดัการองคค์วามรู้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ

ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประจาํทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการจดัการแสดงขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํใน

การปรับปรุงการดาํเนินงาน สนบัสนุนให้บุคลากร ปตท. สามารถนาํองค์ความรู้ไปใช้งานและต่อยอดได้

อยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของธุรกิจ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ไดใ้ห้ทิศทางในการกาํหนดนโยบายให้

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือดา้นค่านิยม และจดัการความรู้กลุ่ม ปตท. ดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

ซ่ึงจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้การจดัการความรู้เป็น

เคร่ืองมือท่ีเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของพนักงานกลุ่ม ปตท. และช่วย

พนกังานต่อยอดความรู้ ไปเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทุก ๆ หน่วยงาน และมุ่งสู่ผลงานนวตักรรมท่ี

สามารถสร้างมูลค่า และ/หรือคุณค่าเพิ่มใหก้ลุ่ม ปตท. โดยดาํเนินการจดัการความรู้ผา่น 3 กลไกหลกั ดงัน้ี 

 

 

 



• People: การพฒันาบุคลากรใหมี้พฤติกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

• Process: การพฒันาระบบการบริหารจดัการองค์ความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียน จดัเก็บ 

ประยุกตใ์ชแ้ละต่อยอดความรู้อยา่งเป็นระบบ และส่งเสริมการนาํดิจิทลัมาใชเ้พื่อรองรับสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในอนาคต และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

• Technology: สนบัสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บและคน้หาขอ้มูล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ โดยปรับปรุง

ระบบการจดัเก็บองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group KM SPACE ให้ทนัสมยั ตอบสนอง

ผูใ้ชง้านไดดี้ข้ึน 

โครงสร้างและระบบบริหาร 

โครงสร้างการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ประกอบดว้ยคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

• กลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ วางแผนกาํหนดแนวทางการพฒันาพนกังานในสายอาชีพ 

• คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยธุรกิจ พิจารณากลัน่กรองการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล ปตท. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล กลัน่กรองและใหค้าํปรึกษาในการจดัการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พิจารณา อนุมติัหลกัการ

และแนวทางการบริหารจดัการการดาํเนินงานของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พิจารณา อนุมติัหลกัการและแนวทางการ

บริหารจดัการการดาํเนินงานของ ปตท. 

• คณะกรรมการโครงสร้าง ค่างาน และอตัรากาํลงั อนุมติัโครงสร้าง ตาํแหน่งงานและค่างาน และ

เห็นชอบกรอบอตัรากาํลงั 

• คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อตดัสินใจประเด็นท่ีสาํคญัต่อกลยทุธ์ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ แผนการ

ดาํเนินงานระยะยาว ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ 

• คณะกรรมการจดัการพนกังานกลุ่มศกัยภาพและทุนการศึกษา ดูแลการใหทุ้นการศึกษาและการ

อบรมต่างประเทศของพนกังาน พฒันาพนกังานกลุ่มศกัยภาพระดบั 10 ลงมา เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเป็นผูบ้ริหารในอนาคต  

• คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พิจารณาใหค้วามเห็น ส่งเสริม และ

พฒันาแรงงานสัมพนัธ์ หาทางระงบัขอ้ขดัแยง้ภายใน ปตท. ปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบั 

ปรึกษาหารือเพื่อแกปั้ญหาตามคาํร้องทุกข ์และเพื่อปรับปรุงสภาพการจา้ง 



ปตท. ผสมผสานแนวคิดของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในการออกแบบระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลและการพฒันาองคก์รต่าง ๆ ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทาํงาน เช่น ระบบ 

SAP (Systems Applications and Products) ท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูลพนกังาน ระบบ COACH ท่ีใชเ้ก็บฐานขอ้มูล

การทาํงานของพนกังานและรายละเอียดสมรรถนะท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์งานและแผนความคาดหวงัของ

ตําแหน่งงาน (Success Profile) รวมทั้ งเก็บข้อมูล KPI สําหรับประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ทั้งองคก์ร เป็นตน้ 

  


