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QA NEWS ฉบับนี้เสนอขั้นตอนของการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตอจากฉบับที่แลว
กําหนดสายอาชีพ (Career Model) กลุม ความชํานาญ (Capability
Cluster) และกลุม ความชํานาญยอย (Capability Subcluster)

นิยามความหมาย รวมทัง้ ระดับทีเ่ หมาะสม หรือการจัดทํา Success
Profile Dictionary ในขั้นตอนตอไป

เพือ่ ตอบโจทยธรุ กิจของ ปตท. ในการบรรลุวสิ ยั ทัศน พันธกิจ
และคานิยม และการมุง สูอ งคกร Big-Long-Strong ปตท. กําหนด
กลุม สายอาชีพทีส่ าํ คัญออกเปน 3 กลุม สายอาชีพตามธุรกิจตนน้าํ
ไปจนถึงปลายน้ํา ประกอบดวย 1) กลุมสายอาชีพหลักของธุรกิจ
(Core Business Area) ประกอบดวย 4 สายอาชีพ (ธุรกิจน้ํามัน
กาซ ปโตรเลียมและโรงกลั่น การคาระหวางประเทศ) 2) กลุมสาย
อาชีพสนับสนุน (Infrastructure) ประกอบดวย 8 สายอาชีพ
(กลยุทธและพัฒนาองคกร บัญชีและการเงิน QSHE ประชาสัมพันธ
และมวลชนสัมพันธ ทรัพยากรบุคคล จัดหาและบริหารพัสดุ
ตรวจสอบ สนับสนุนงานทั่วไป) และ 3) กลุมสายอาชีพเฉพาะ
(Unique Career) 2 สายอาชีพ (วิจัยพัฒนา และกฎหมาย) รวม 14
สายอาชีพ บวกกับอีกหนึ่งสายอาชีพพิเศษผูบริหาร (ระดับ 12
ขึ้นไป) รวมเปน 15 สายอาชีพ
แตละกลุมสายอาชีพจะถูกจําแนกเปนกลุมความชํานาญ
(Capability Cluster) และกลุมความชํานาญยอย (Capability
Subcluster) สําหรับ GTM สายอาชีพที่ถูกถายทอดลงมาภายใต
กลุม อาชีพหลักคือสายอาชีพในธุรกิจกาซและสายอาชีพสนับสนุน
ประกอบดวย 6 Cluster คือ 1) การจัดหาและจัดสง 2) ปฏิบัติการ
และบํารุงรักษา 3) เทคนิควิศวกรรม 4) สนับสนุนโครงการ
5) สนับสนุนทั่วไป และ 6) พัสดุ
เมื่อสายอาชีพที่สําคัญถูกกําหนดและจําแนกไดอยางชัดเจน
ขั้ น ตอนต อ ไปจึ ง เป น การกํ า หนดรายละเอี ย ดของแต ล ะสาย
อาชีพวาในแตละสายอาชีพพนักงานแตละระดับควรจะมีคณ
ุ สมบัติ
หรือองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง และอยูในระดับใด นั่นคือ
การกําหนด Success Profile ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะ
(Competency) ประสบการณ (Experience) คุณลักษณะ
(Personal Attribute) และความรูเกี่ยวกับองคกร (Organization
Knowledge) โดยจะมีการวิเคราะหในแตละสายอาชีพ กําหนด

กําหนด Success Profile สมรรถนะ และเสนทางความกาวหนา
ตามสายอาชีพ (Career Path)
ในแตละกลุมความชํานาญ และกลุมความชํานาญยอย จะมี
การกําหนด Success Profile (Success Profile คือ องคประกอบ
และคุณสมบัติในเชิงความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของ
บุคคลที่ดํารงตําแหนง ซึ่งจะทําใหงานในความรับผิดชอบเกิด
ผลสําเร็จสูงสุด) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ
1. ขีดสมรรถนะ (Competency) จําแนกเปน สมรรถนะหลัก
(Core Competency) และสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional
Competency) เปนตัวบงชีว้ า พนักงานมีขดี ความสามารถมากนอย
เพียงใด
2. ประสบการณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Experience)
วาบุคคลดังกลาวผานตําแหนงงานอะไรมาบาง หรือมีประสบการณ
ในการทํางานใดมาบาง
3. คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (Personal
Attributes) วาตัวตนของบุคคลนั้นเปนคนลักษณะแบบใด เพื่อ
ให พ นั ก งานรู จั ก ตั ว ตนของตนเองและสามารถเลื อ กเส น ทาง
ที่เหมาะสมในการเติบโตตามสายอาชีพ
4. ความรูเกี่ยวกับองคกรของบุคคลนั้นๆ (Organization
Knowledge) วาพนักงานในตําแหนงนัน้ ๆ จําเปนตองรูอ ะไรเกีย่ วกับ
องคกรบาง ซึ่งประกอบไปดวย Organization Knowkedge และ
Job Knowledge
ขี ด สมรรถนะหรื อ ความรู ค วามสามารถของบุ ค ลากร
ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 4 ดาน ทีท่ กุ คนในองคกรตองมีเหมือนกัน
ทั้งหมด (แตระดับความเขมขนแตกตางกันไปตามระดับขั้นของ
ตําแหนงงาน) คือ ทักษะในการจัดการธุรกิจ (Business/Management
Skills) ทักษะการนํา (Leadership) การมีปฏิสมั พันธระหวางบุคคล
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(Inter-personal Skills) และลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal
Attributes) สวนสมรรถนะตามสายอาชีพจะแตกตางกันไปใน
แตละสายอาชีพ ซึ่งจะมีองคประกอบยอยๆ ภายในสมรรถนะตาม
สายอาชีพ คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และลักษณะ
พฤติกรรมสวนบุคคล (Attribute) หรือเรียกวา KSA
ตัวอยาง Core Compentency Dictionary ทั้ง 4 ดานของ
พนักงานระดับตางๆ 3 กลุม ประกอบดวย Junior (ระดับ 7 ลงมา)
Senior (ระดับ 8-9) และ Manager หรือ Specialist (ระดับ 10-12)
ดังตาราง ตัวอยางเชน สมรรถนะหลักดาน Interpersonal Skill
ประกอบดวย การสรางความสัมพันธในงาน (Building Working
Relationship) การติดตอสื่อสาร (Communication) การบริการ
(Customer Service) และความนาเชื่อถือ (Building Trust) ซึ่ง
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พนักงานทุกระดับตองมีทั้ง 4 ดานในระดับที่แตกตางกัน ลดหลั่น
กันไป
สายอาชีพที่ถูกกําหนดขึ้น นอกจากจะถูกนําไปออกแบบ
Success Profile และสมรรถนะแล้ ว ยั ง ถู ก นํ า มาออกแบบ
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ หรือเสนทางการเติบโตใน
สายอาชีพของพนักงานเมื่อเขามาปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดขวัญกําลังใจ และรักษาคนเกงคนดีไวในองคกร รวมทัง้
เป น การปู ท างสู ก ารสร า งพนั ก งานที่ มี คุ ณ ค า ให แ ก อ งค ก ร
ในระยะยาว โดยการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพนี้
เปนเครื่องมือชวยในการกําหนดความกาวหนาในการงาน ทําให
พนักงานทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนดเสนทางไปสูความ
สําเร็จของเปาหมาย

ตัวอยาง Cire Competeny Dictionry
Competency Domains

Interpersonal Skills

PTT Core Competencies
Seniors
1. Building Working
Relationships
2. Communication
3. Customer Service
4. Building Trust
5. Innovation Thinking
6. Problem Analysis
7. Aligning Performance for
Success
8. Managing Work

Juniors
1. Building Working
Relationships
2. Communication
3. Customer Service
4. Building Trust
5. Innovation Thinking
6. Problem Analysis

Business/Management Skills
7. Managing Work

9. Leading Through Vision &
Values
10. Coaching

Leadership Skills
Personal Attributes

8. Continuous Learning
9. Adaptability

11. Continuous Learning
12. Adaptability

Manager
1. Building Partnerships
2. Communication
3. Customer Focus
4. Building Trust
5. Innovation Thinking
6. Decision Making
7. Aligning Performance for
Success
8. Planning and Organizing
9. Business Acumen
10. Leading Through Vision &
Values
11. Coaching
12. Facilitating Change
13. Continuous Learning
14. Adaptability

การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ระดับ
10 - 12

8-9
5-7
3-4

สายอาชีพ
ผูจัดการสวน

ผูชํานาญการ

บํารุงรักษา

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

บํารุงรักษา

วิศวกรรม

ผูชํานาญการ
เบื้องตน

วิศวกรรม
บํารุงรักษา



