
หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

บมจ. ทโีอท ีมกีารก าหนดระเบยีบ ค าสัง่ และหลกัเกณฑใ์นการบรหิารงานบคุคล
ดา้นตา่งๆ อาทเิชน่  

1. หลกัเกณฑก์ารสรรหา คดัเลอืก การวา่จา้ง บรรจ ุปฐมนเิทศ และการ
ทดลองงาน 
ด าเนนิการสรรหาพนักงานทีเ่หมาะสมจากภายใน บมจ.ทโีอท ีเป็นอนัดบัแรก 

ส าหรับการสรรหา คดัเลอืกบคุลากรภายนอกเนน้ใหไ้ดบ้คุคลทีม่สีมรรถนะตรงตามที่
ตอ้งการ และด าเนนิการสรรหาตามขัน้ตอนทีก่ าหนดโดยยดึหลกัมปีระสทิธภิาพและ
โปรง่ใส โดยทกุกระบวนการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั โดยสว่นงานที่
ตอ้งการบคุคลเขา้ปฏบิตังิาน แจง้ความประสงคพ์รอ้มดว้ยรายละเอยีดของคณุวฒุ ิ
ลกัษณะ และอตัราต าแหน่งให ้ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล ตามแบบพมิพข์อรับ
ผูป้ฏบิตังิานทีก่ าหนด จากนัน้สว่นบรหิารอตัราก าลงัจะท าการวเิคราะหจั์ดสรร
อตัราก าลงั  โดยพจิารณาจากแผนยทุธศาสตร ์แผนธรุกจิ โครงสรา้งบคุลากร และ
ความตอ้งการของสว่นงาน และด าเนนิการสรรหาผูป้ฏบิตังิาน ดงันี ้

- ภายใน ทโีอท ี ด าเนนิการตามกระบวนการ ไดแ้ก ่ 
1) จัดท าแผนการสรรหา  
2) ประกาศรับสมคัรพนักงานภายใน ผา่น Website ภายในของ บมจ.ทโีอท ี

(http://intra.tot.co.th) 
3) แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  
4) ด าเนนิการสอบสมัภาษณ์ โดยมสีว่นงานเจา้ของอตัรารว่มคดัเลอืก  
5) วเิคราะหผ์ลกระทบอตัราก าลงัตน้สงักดั  
6) น าเสนอคณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล (กบท.) พนักงานทีผ่า่นการ

เห็นชอบการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารยา้ยสงักดั  
7) สว่นบรหิารงานบคุคล ออกค าสัง่ยา้ย/ยา้ยและพัฒนา Critical knowledge/

ยา้ยและทดลองปฏบิตังิาน 

- ภายนอก ทโีอท ีด าเนนิการตามกระบวนการ ไดแ้ก ่ 
1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธิกีารสรรหา คดัเลอืก รปูแบบเงือ่นไขการ

จา้ง สรปุความตอ้งการอตัราก าลงั  
2) ขออนุมตัอิตัราก าลงัประจ าปีเพือ่รับผูป้ฏบิตังิาน              
3) ประกาศรับสมคัรบคุคลภายนอก ผา่น Website ของ บมจ.ทโีอท ี

(www.tot.co.th) 
4) แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เขยีน/สอบปฏบิตั ิ(ถา้ม)ี/สอบสมัภาษณ์   
5) ด าเนนิการสอบขอ้เขยีน/สอบปฏบิตั ิ(ถา้ม)ี/สอบสมัภาษณ์ โดยมสีว่นงาน

เจา้ของอตัรารว่มคดัเลอืก  
6) ประกาศผลการสอบคดัเลอืก ผา่น Website ของ บมจ.ทโีอท ี 
7) น าเสนอขออนุมตัจิา้ง ท าสญัญาจา้ง/ค ้าประกนั ปฐมนเิทศพนักงานใหม่

เพือ่ใหไ้ดเ้รยีนรูล้กัษณะการท างาน  และเขา้ใจวัฒนธรรมอนัพงึประสงคข์อง บมจ.  
ทโีอท ี  

 



 
8) ด าเนนิการตรวจสอบคณุวฒุกิารศกึษา ประวัตอิาชญากรรม หากพบการ

ทจุรติด าเนนิการทางวนัิย  
9) ใหส้ว่นงานประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

10) น าเสนอขออนุมตับิรรจุ /เลกิจา้ง กรณีไมผ่า่นการประเมนิผลการทดลอง
ปฏบิตังิาน 

2. หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 1.) รอบระยะเวลาการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี เริม่ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 
31 ธนัวาคม ของทกุปี  โดยก าหนดใหม้กีารประเมนิ  2  ครัง้   
    

 ครัง้ที ่1  : 1 มกราคม ถงึ 30 มถินุายน พจิารณาผลการปฏบิตังิานในชว่ง 6 เดอืน
แรก  เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

 ครัง้ที ่2  : 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พจิารณาผลการปฏบิตังิานทัง้ปี  เพือ่
ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี และน าผลไปใชใ้นการพจิารณาขึน้
เงนิเดอืนและการพัฒนา 

  

 2.) การประเมนิผลส าเร็จของงาน (น ้าหนัก 70% ของการประเมนิทัง้หมด)  
ด าเนนิการดงันี ้  
  2.1 ใหผู้ป้ระเมนิก าหนดตวัชีว้ัด (KPI) หน่วยวัด น ้าหนัก เป้าหมาย เกณฑก์าร
ใหค้ะแนน  ความถีใ่นการรายงาน และวธิกีารค านวณ โดยหารอืรว่มกบัผูร้ับการ
ประเมนิกอ่นรับทราบขอ้ตกลงการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
  2.2 ระบตุวัชีว้ัดของพนักงานทีม่คีวามสมัพันธเ์ชือ่มโยงกบัตวัชีว้ัดของผูจั้ดการ
สว่น  พรอ้มระบมุมุมอง   ในแตล่ะตวัชีว้ัด ดงันี ้      
      F :  มมุมองดา้นการเงนิ (Finance)    
   P :  มมุมองดา้นกระบวนการท างานภายใน ( Internal  Process) 
   C :  มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer)    
   L :  มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา (Learning and Growth)
  

 3.) ก าหนดน ้าหนักตวัชีว้ัด (W) โดยงานทีม่คีวามส าคญัมาก งานยาก งานหลกั 
ใหน้ ้าหนักคะแนนมาก  ส าหรับงานง่าย หรอืงานรอง ใหน้ ้าหนักคะแนนนอ้ย ตวัชีว้ัด
ทกุตวัน ้าหนักรวมกนัเทา่กบั 100   
 

 4.) เกณฑก์ารใหค้ะแนน  แบง่เป็น 5 ระดบั คอื        
  ดเียีย่ม (5)       =     สงูเกนิกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าก     
  ดมีาก (4)        =     สงูเกนิกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  
  ด ี(3)             =     เป็นไปตามเป้าหมาย           
  พอใช ้(2)        =     ต า่กวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  
  ควรปรับปรงุ (1)   =    ต า่กวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าก   
  
 5.) การประเมนิความสามารถและพฤตกิรรม (น ้าหนัก 30% ของการประเมนิ
ทัง้หมด)    ด าเนนิการดงันี ้  
  5.1 ใหป้ระเมนิความสามารถและพฤตกิรรมตามปัจจัยทีก่ าหนด 



  5.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถและพฤตกิรรม  แบง่เป็น  5  ระดบั คอื   
  

สงูกวา่ทีค่าดหวังมาก (ระดบั 5) = แสดงพฤตกิรรมทีร่ะบไุวใ้นระดบั 3 
และระดบั 5  ครบทกุขอ้ 

สงูกวา่ทีค่าดหวัง  (ระดบั 4) = แสดงพฤตกิรรมทีร่ะบไุวใ้นระดบั 3 
ครบทกุขอ้ และระดบั 5 เป็นบางขอ้ 

เป็นไปตามทีค่าดหวัง (ระดบั 3) = แสดงพฤตกิรรมครบทกุขอ้ของที่
ระบไุวใ้นระดบั 3  

ต า่กวา่ทีค่าดหวัง    (ระดบั 2) = แสดงพฤตกิรรมเทา่กบัหรอืเกนิกวา่
ครึง่หนึง่ของทีร่ะบไุวใ้นระดบั 3  

ต า่กวา่ทีค่าดหวังมาก (ระดบั 1) = แสดงพฤตกิรรมนอ้ยกวา่ครึง่หนึง่
ของทีร่ะบไุวใ้นระดบั 3 หรอืไม่
แสดงเลย 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑด์งักลา่วไดม้กีารประกาศใชแ้ละเผยแพรล่งระบบ Intranet 
และมกีารบงัคบัใชภ้ายในองคก์รเพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน
ส าหรับองคก์ร  
 


