
และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19	กจิกรรมการบ�าเพญ็ประโยชน์ภายนอกได้ถกูเล่ือนออกไป	และจดักจิกรรมบ�าเพญ็

ประโยชน์ภายในแทน	เช่น	กจิกรรม	5	ส	กจิกรรมการปรบัปรงุทศันยีภาพภายในบรษิทั	ซ่ึงบรษิทัได้ค�านงึถงึความปลอดภัยของพนกังาน	

ด้วยการก�าหนดระยะปลอดภัย	การเพิม่ระยะห่างระหว่างบคุคล	เพือ่ป้องกันการสมัผสัและการติดต่อของโรค	

ทัง้นี ้มพีนกังานท�าความดภีายนอก จ�านวน 2,086 ชัว่โมง และ 
พนกังานท�าความดีภายใน 16,170 ชัว่โมง

จ�านวนช่ัวโมงการท�าความดเีฉล่ียของพนกังานทัง้หมด

9.4 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2564

8.0 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2563

8.9 
ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี

ปี 2562
เปา้หมาย

9
ชัว่โมง/คน/ปี

เป้าหมาย
8

ชัว่โมง/คน/ปี

เป้าหมาย
7

ชัว่โมง/คน/ปี

7.3	การพฒันาคนเก่ง
ปัจจบุนัโลกได้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละองค์ความรูใ้หม่	น�าไปสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมและเป็นคนเก่งรองรับ

กับกลยุทธ์ขององค์กรที่จะต้องเติบโตอย่างยั่ง

นโยบายการพฒันาคนเก่ง

บรษัิทมคีวามมุง่มัน่พฒันาศกัยภาพพนกังานเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และตอบสนองความต้องการของพนกังานใน

องค์กรอย่างต่อเนือ่ง	เพราะฅนสมบรูณ์เป็นสิง่ส�าคญัทีข่บัเคล่ือนในการสร้างความได้เปรยีบทางธรุกจิและต่อยอดผลก�าไรทางธุรกจิให้แก่

องค์กร	ด้วยวฒันธรรมทีส่นบัสนนุให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้บรษิทัจงึส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมทีส่อดคล้องกบัสายงานและ

พฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสม	โดยมศูีนย์การเรยีนรูบ้รษิทัในกลุ่มสมบรูณ์	(Somboon	Learning	Academy	:	SLA) 

ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานทัว่ท้ังองค์กร	เพือ่สร้างศกัยภาพและความสามารถเพิม่ขึน้ให้กบัพนกังาน	ซึง่เน้นควบคุมคณุภาพใน

การเรยีนรูใ้ห้ได้มาตรฐาน	ตรงตามความต้องการขององค์กรและพนกังาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564052
GRI	103,	404-2



แนวทางการบรหิารจัดการ

พนกังานทกุคนคอืหัวใจส�าคญัของการขับเคลือ่นองค์กร	ในสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเรว็และยากแก่การคาดการณ์ให้พร้อม

ส�าหรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน	ทัง้นี	้บริษทัมแีนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	

ตามความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม	เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับบริษัท	อย่างมั่นคงและยั่งยืน	เพื่อพัฒนา 

ยกระดับสมรรถนะทางด้านความรู้	(Knowledge	Competency)	สมรรถนะทางด้านทักษะ	(Skill	Competency)	และสมรรถนะ 

ด้านคณุลกัษณะ	(Attributes	Competency)	ในทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านกระบวนการหรอืโครงการดังนี้

1. ตารางบรหิารทกัษะในการท�างาน	Skill	Map

เป็นการก�าหนดทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังานสายงานผลิตทีต้่องมกีารเช่ือมโยงกับขัน้ตอนการปฏิบตังิาน	เพือ่ยนืยนัว่าการท�างานที่

เกดิขึน้จะได้ผลดสีอดคล้องต่อข้อก�าหนดของงานและได้ผลติภณัฑ์ทีด่มีมีาตรฐาน	อีกทัง้เป็นการพัฒนาทกัษะผ่านการสอนงานแบบ

OJT	ที่หน้างาน	พร้อมทั้งประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการยกระดับสมรรถนะต่อไป

1. วเิคราะห์ หนา้ที่งานและระดบัสมรรถนะ
ที่ตอ้งการ จากหน้างาน ใน Skill Map

-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

2. ก�าหนด Requirement ท่ีต้องการ /
ประเมินทกัษะพนักงานจากหนา้งาน และผลการสอบประจ�าปี

3. ตรวจสอบ อนมุตัิ

4. วางแผนการสอนงาน/ด�าเนนิการสอนงาน

5. ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน จากหน้างาน

6. บันทกึขอ้มูลที่ท�าการประเมนิ ลงใน Skill Map
(ทบทวนไตรมาสละ 1 ครัง้)

-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

	-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

	-	WI-HR	-203
(คูมื่อการสอนงานแบบ	OJT)

	-	FM-HRD-010
(แบบฟอร์มขออนมุตัแิผน	-การสอนงานแบบ	OJT)

	-	FM-HRD-017
(แบบฟอร์มการประเมนิความรู	้/	ทกัษะ	หลงัการอบรม)

	-	FM-HRD-024
(แบบฟอร์ม	Skill	Map)

หวัหน้างานต้นสังกดั

หวัหน้างานต้นสังกดั

	-	หัวหน้าส่วนต้นสงักดั
ผูจ้ดัการแผนกต้นสงักดั

	-	หวัหน้างานต้นสงักัด
หวัหน้าส่วนต้นสังกดั

	-	หวัหน้างาน	/	หวัหน้าส่วน
ผูจ้ดัการแผนกต้นสงักดั	Trainer

	-	หวัหน้างาน/หวัหน้าส่วน
ต้นสงักัด

ไม่ผ่าน

ผ่าน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 053
GRI	404-2



2. จัดัท�าแผนพฒันาพนักังานรายบุคุคล	(Individual	Development	Plan	:	IDP)

จากการก�าหนดสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน	ตามวิชาชีพ	ได้ก�าหนดให้พนกังานทกุคนมแีผนการพฒันารายบคุคล	โดยในแผนการพฒันา

รายบุคคลประกอบด้วย	สมรรถนะตามหน้าท่ีรบัผดิชอบ	(Functional	Competency)	สมรรถนะทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน	(Technical

Competency)	สมรรถนะทางด้านการจดัการ	(Management	Competency)	มาใช้เป็นกรอบในการประเมนิสมรรถนะและพฒันาตาม

แผนงาน	ผ่านช่องทางทางการเรียนรูต่้าง	ๆ 	เช่น	การอบรมภายใน	การอบรมภายนอก	การเรยีนออนไลน์	การ	OJT	การด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ

ระบบพีเ่ลีย้ง	การ	Coaching	โดยมีเป้าหมายชัว่โมงการฝึกอบรมและจ�านวนสมรรถนะ	(Competency)	ท่ีถกูปิด	GAP	หรอืการยกระดบั

CHANGE	กระบวนการประเมินความสามารถ	เพือ่การพฒันาพนกังานรายบคุคล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19		บรษัิทได้เพิม่ช่องทางการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	ออนไลน์ให้กบัพนกังานทกุระดบั

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2563-2564	และได้ร่วมมือกับสถาบันต่าง	ๆ	ในการจัดหาหลักสูตรที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับพนักงาน 

โดยพิจารณา	Management	Competency	มาเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผ่าน	Self-Leaning	จ�านวน	30	หลักสูตร 

พร้อมกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นรูปแบบของรางวลัส�าหรบัผูท้ีม่ชีัว่โมงการเรยีนรูแ้ละผลการทดสอบหลงับทเรยีนสงูสดุประจ�าเดอืน	

เพือ่เป็นแรงจูงใจในการเรยีนรูแ้ละผ่อนคลายความตงึเครยีดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	

เปำ้หมำยชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ป	ี2564
14 ชัว่โมง/คน/ปี

จ�ำนวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่ป	ี2564
12.44 ชัว่โมง/คน/ปี

Onsite 9% Online 91%

กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาความสามารถทางด้านธรุกิจ
(Business Management Program) 0.98%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาภาวะผู้น�า
(Management Development Program) 39.51%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาทักษะและเทคนิคการท�างาน
(Funtional Excellence Program) 39.00%
กลุม่หลกัสูตร : พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
(Fundamental Program) 20.51%

บนัทกึประวตักิารพฒันา
เขา้ระบบ HRis

ทบทวน
Competency

หนว่ยงานประเมิน
Competency

ผูป้ระเมนิสื่อสารกบัผูถ้กู
ประเมนิ

ด�าเนนิการพฒันา ปิด GAP 
IDP ผา่นช่องทางตา่งๆ

HRD  เกบ็ส�าเนา
ต้นฉบับสง่กลับ หนว่ยงาน

HRD ตรวจสอบ
สรุปผลการประเมิน

ผูบั้งคับบัญชาสงูสดุ
ตรวจสอบ

Q1-Q3 Q3 Q4 Q4

Q4Q4Q1

ทดสอบ/ประเมนิผล/
ตดิตามผล ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564054
GRI	404-1,	404-2



3. Talent	Successor

การพฒันายกระดบับคุลากรให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี	และดแูลพนกังานกลุม่ทีม่ผีลการปฏบิตังิานสงู	(High	Performance)

และศักยภาพในการปฏบิตังิานสงู	(High	Potential)	โดยก�าหนดให้ผู้บรหิารทกุท่านมผู้ีสืบทอดต�าแหน่ง	(Successor)	พร้อมแผนการ

พฒันารายบคุคล	การด�าเนินการพฒันาตามแผนงานโดยมส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิ

จ�านวนผู้มศัีกยภาพสูง (Talent) ปี 2564 แยกตามระดบั
VP Pool จ�านวน 9 คน
GM Pool จ�านวน 8 คน

Manager Pool จ�านวน 29 คน

4. การจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี	(SSO	-	Standard	Skill	for	Operation)

สบืเนือ่งจากในปี	2020	ได้มกีารจัดท�ามาตรฐานทกัษะและข้อสอบภาคความรู้และข้อสอบภาคปฏบัิติแล้วเสร็จจ�านวน	2	สาขา

1. มาตรฐานทกัษะงานกระบวนการทุบข้ึนรปูโลหะร้อน	(Forging	Process)	ระดบั	1-4

2. มาตรฐานทกัษะงานกระบวนการตัดเฉอืน	(Machining	Process)	ระดบั	1-4

1. ก�าหนดนโยบาย
คดัเลือกต�าแหน่งกลยทุธ์ 
หรอืมีความเสียงสูง

2. ก�าหนดเกณฑก์ารพิจารณา
กระบวนการสรรหา

3. วัดประเมนิผลประเมินผล
Performance / Potential

4. พัฒนายกระดบัตาม IDP 4. วางแผนเพ่ือสืบทอดต�าแหน่ง

5. พัฒนา
Competency based

6. ประเมนิ Successor
โดย Committee

7. เล่ือนต�าแหนง่
สืบทอดต�าแหนง่

70% PROJECT
20% OJT COACHING
10% TRAINIG

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 055
GRI	404-2,	404-3



ในปี	2021	ได้มกีารน�าเอามาตรฐานทกัษะวชิาชพีมาใช้ในการสอบวดัผลของพนกังานทัง้ทฤษฎีและปฏิบัตเิพือ่หา	Gap	ของพนกังานรายบคุคล 

โดยข้อมลูจะแสดงผลในรปูแบบของ	Skill	map	ตลอดจนน�ามาใช้ในการสอบบรรจพุนกังานชัว่คราวเป็นพนกังานประจ�า	ปรบัต�าแหน่ง	

(Promote)	ฝ่ายผลติ	ระดับหวัหน้างานลงมา	Foreman	down	และได้มกีารขยายผลจดัท�ามาตรฐานทักษะวชิาชีพ	สาขางานซ่อมบ�ารงุ	

(Maintenance)	2	สาขา	
หัวข้อการด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

มาตรฐานทักษะวิชาชีพ

1.	อบรมพนกังานใหม่
ด�าเนินการฝึกอบรม	 On	 Job
Training	 (OJT)	 พนักงานตาม
หลกัสตูรของมาตรฐานทกัษะประจ�า
ต�าแหน่งทีป่ฏบัิตงิาน	(OP	ประจ�า
เครือ่งจักร)	เพือ่ให้พนกังานมคีวาม
พร้อมและสามารถในการปฏบิตังิาน
ให้มีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาใน
การอบรม	 0.5/ชม/คน/หลักสูตร
โดยมหีลกัสตูรดงัต่อไปนี้

1.	กระบวนการท�างาน	3	เวลา
2.	การตรวจสอบเครือ่งจกัรก่อนการ

ใช้งาน
3.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในสายการผลติ
4.	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ

ท�างาน
5.	การปฏิบตัติามหลกัอาชีวอนามยั

ความปลอดภยัในการท�างาน
(Re-train)

100%	ของพนกังานใหม่ฝ่ายผลติ อบรมพนกังานใหม่จ�านวน	91	
คนหรอืคดิเป็น	100%

พนักงานสามารถปฏบิตังิาน
ได้ตามมาตรฐานทีถ่กูต้อง	เช่น	
การใช้เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลติ	การเตรียมเคร่ืองมอื	
อปุกรณ์	และเคร่ืองจกัร 
ก่อนการผลติ	โดยดจูากการ
วดัผลประเมณิการทดสอบ	
หลงัจากการฝึกอบรมทีผ่่าน
ตามเกณฑ์เป็นการป้องกันไม่ให้
เกดิช้ินงานเสยี	(NG)

2.	ทดสอบภาคความรู้	(ทฤษฎี)
มาตรฐานอาชพี	Forging/
Machining	ตาม	OP	ท่ีปฏิบติั
งาน	ของระดบั	1-3	(Worker,
Leader,	Foreman)	ในแต่ละ
กระบวนการผลติ

พนกังาน	Forging/Machining	
ระดบั	1-3	เข้าทดสอบภาคความรู้	
(ทฤษฎ)ี	มาตรฐานอาชีพ	≥	80%

Forging	ระดบั	1-3	จ�านวน	42	
คนเข้าทดสอบจ�านวน	42	คน	คดิ
เป็น	100%

Machining	ระดับ	1-3	จ�านวน	
135	คน	เข้าทดสอบจ�านวน	126	
คน	คิดเป็น	93.33%

เหน็	Gap	พนกังานรายบุคคล
ด้านความรู้	(knowledge)	
เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ในการ
ท�าแผนการอบรม	Training	
Roadmap	ในการพัฒนา
พนักงานประจ�าปีรายบุคคล
ส�าหรบั	HR	เพ่ือยกระดบั
พนักงานตามระดบั	L,	C,	M

3.	ทดสอบภาคปฏบิตั	ิ(ทกัษะ)	มาตรฐาน
อาชีพ	Forging/Machining	ตาม	OP
ทีป่ฏบัิติงาน	ของระดบั	1-2	(Worker,
Leader)	ในแต่ละกระบวนการผลติ

30%	ของพนกังานทีผ่่านการสอบ
ความรู	้ (ภาคทฤษฎ)ี	 ระดับ	 1-2 
(ท่ีมีคะแนน	≥	75)

Forging	ระดบั	1	จ�านวน	31	คน	
เข้าทดสอบจ�านวน	18	คน 
จากเป้าหมาย	15	คน
Forging	ระดับ	2	จ�านวน	5	คน	
เข้าทดสอบจ�านวน	5	คน 
จากเป้าหมาย	5	คน

Machining	ระดับ	1	จ�านวน	
104	คน	เข้าทดสอบจ�านวน 
43	คน	จากเป้าหมาย	11	คน
Machining	ระดับ	2	จ�านวน 
7	คน	เข้าทดสอบจ�านวน	7	คน	
จากเป้าหมาย	7	คน

เห็น	Gap	พนักงานรายบุคคล
ด้านทักษะความสามารถ	
(Skill)	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้
ในการท�าแผนการอบรม	
(Training) 
ในการพัฒนาพนักงานประจ�า
ปีรายบุคคลส�าหรับต้นสังกัด
ในการ	OJT	พนักงานตาม	
OP	ที่ปฏิบัติงาน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564056
GRI	404-2



หัวข้อการด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

มาตรฐานทักษะวิชาชีพ

4.	สอบบรรจพุนักงานผลติ	 Forging/
Machining	 จากพนกังานชัว่คราว
เป็นพนกังานประจ�า	ตามมาตรฐาน
อาชพีตาม	OP	ท่ีปฏบัิตงิาน	ข้อสอบ 
ม	ี2	ชุด
1.	ข้อสอบความรูท้ัว่ไป	ภาค	ก
2.	ข้อสอบมาตรฐานทักษะ	ภาค	ข

•	 กลุม่เป้าหมายจาก	HR	จ�านวน	
41	คน

•	 Forging	=	6	คน
•	 Machining	=	31	คน
•	 Warehouse	=	4	คน

ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติตาม
มาตรฐาน

Forging	=	6	คน	บรรจุ	3	คน
Machining	=	31	คน	บรรจุ	8	คน
Warehouse	=	4	คน	บรรจ	ุ4	คน

เกดิเป็นระบบการสอบบรรจุ
พนกังานท�าให้สามารถคดั
เลอืกพนกังานท่ีมคีวามรู้ความ
สามารถได้ตามความคาดหวงั
ขององค์กรท�าให้พนกังานทีจ่ะ
ได้รบัการสอบบรรจมุกีารเตรี
ยมความพร้อมศึกษาหาความรู้
เพือ่ท�าการทดสอบให้ผ่านตาม
เกณฑ์ทีก่�าหนด

5.	ทดสอบทฤษฎแีละปฏบิตัพินกังานท่ี
ได้รับการปรบัต�าแหน่ง	(Promote)	
Forging/Machining	ระดบั	Leader	
และ	Foreman

•	 กลุม่เป้าหมายจาก	HR	จ�านวน	
19	คน

•	 Forging
•	 Act.Leader	=	3	คน
•	 Act.Foreman	=	1	คน
•	 Machining
•	 Act.Leader	=	10	คน
•	 Act.Foreman	=	5	คน

ทดสอบทฤษฎ	ีปฏบัิตติามมาตรฐาน
และตามระดบัทีท่�าการปรบัต�าแหน่ง	
(Promote)
Forging
Act.Leader	=	3	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	2	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
1	คน

Act.Foreman	=	1	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	1	คน
Machining
Act.Leader	=	10	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
10	คน

Act.Foreman	=	5	คน
-	 ได้รบัการปรบัต�าแหน่งในปี	2564	

จ�านวน	1	คน
-	 อยูร่ะหว่างด�าเนินการปรับ

ต�าแหน่งในปี	2565	จ�านวน 
4	คน

เกิดเป็นระบบการสอบ
ปรับต�าแหน่ง	(Promote)	
พนักงานท�าให้สามารถคัด
เลือกพนักงานที่มีความ
รู้ความสามารถที่จ�าเป็น
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการท�างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
 
 

	มาตรฐานทกัษะวชิาชีพ	สาขางานซ่อมบ�ารงุ	(Maintenance)	2	สาขา	(มาตรฐานใหม่)

มาตรฐานทกัษะวชิาชพี	สาขางานซ่อม
บ�ารงุ	(Maintenance)	2	สาขา

1.	มาตรฐาน	บ�ารงุรกัษา
เครือ่งจกัร	Preventive	
Maintenance	(PM)	ระดับ	
1-4	แล้วเสรจ็	100%

2.	มาตรฐานซ่อมเครือ่งจกัร 
Breakdown	Maintenance	
(BM)	ระดับ	1-4	แล้วเสรจ็	
100%

มาตรฐานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร	
Preventive	Maintenance	(PM)	
ระดบั	1-4
-	 ด�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานวชิาชพี	

ระดบั	1-4	แล้วเสรจ็	100%
-	 ด�าเนนิการจดัท�าข้อสอบทฤษฎี

ระดบั	1	แล้วเสรจ็	100%
-	 ด�าเนนิการทดลองข้อสอบระดบั	1

มีข้อก�าหนดในการวัดความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน	
และหลังจากที่มีการทดลอง
ข้อสอบพบว่าพนักงานไม่ผ่าน
ตามข้อก�าหนดใดบ้าง	ได้มี
การวางแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคลตามกลุ่มวิชาต่อไป
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