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• What is successor ? 
 
เป็นบคุคลทีเ่ขา้สูก่ระบวนการจดัเตรียมความ
พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งงานทีว่า่งลงหรือ
ตาํแหน่งงานทีค่วรมเีพิม่ซึง่เรียกบคุคลนัน้วา่ 
SUCCESSOR 



การเตรียมความพรอ้ม 
เขา้สูต่าํแหน่ง successor 

ทาํอยา่งไร 



ดา้นองคก์ร 

1. นโยบายของฝ่ายการพยาบาล ใหโ้อกาสบคุลากร
คน้หาตนเองเมือ่อายงุานมากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป 
ระหวา่งดา้นคลนิิก กบั ดา้นบรหิาร โดยการประเมนิ
ตนเองตามความสามารถและความสมคัรใจ 

2. ฝ่ายการฯ สนบัสนุน สง่เสรมิในการพฒันาตนเอง
ทางดา้นนัน้ๆ ตามความเหมาะสมของบคุคล 



ดา้นบุคคล 

1. จากนโยบายของฝ่ายการพยาบาล เริม่ตน้ทีก่ารคน้หาและ 
ประเมนิตนเองวา่จะเลือกทางเดนิอาชีพดา้นใด 

2. พยายามพฒันาตนเองทางดา้นนัน้ๆ ตามโอกาสความ
เหมาะสม เพือ่ส ั่งสมความเชีย่วชาญในงาน 

3. พยายามแสดงความสามารถและศกัยภาพใหเ้ป็นที่
รบัทราบของหน่วยงานตามโอกาสทีส่มควร 



ตวัอยา่งการศกึษาอบรมในการเตรียมความพรอ้ม 

 
อายงุาน 1-3 ปี ไดร้บัการอบรม สอนงานเรือ่งมาตรฐานการดแูลผูป่้วย 
อายงุาน 3-5 ปี  ไดร้บัการอบรมเรือ่งการทาํหน้าที ่TL 
อายงุาน 5-10 ปีไดร้บัการอบรมการทาํหน้าที ่Incharge เวร 
อายงุาน 10 ปีขึน้ไป อบรมเกีย่วกบัการบรหิารงาน การพฒันาคณุภาพตา่งๆ 
และไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้รียนตอ่เฉพาะทางหรือระดบัสงูขึน้ไป เชน่ 
- การเตรียมความพรอ้มสูผู่บ้รหิารทางการพยาบาล: ภาษาตา่งประเทศ 
- การบรหิารองคก์รพยาบาล: เสน้ทางเดนิของผูบ้รหิารการพยาบาล 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิาน บทบาททีท่า้ทายของผูบ้รหิารการพยาบาลยคุ
ใหม ่
- การพฒันาภาวะผูนํ้าในศตวรรษที2่1  
- โครงการพฒันาผูบ้รหิารคณะแพทย์ Big change for excellence  
- ดงูานดา้นการบรหิารจดัการและพฒันาบุคลากร  

 



ตวัอยา่งการพฒันาตนเองเพือ่เตรียมความพรอ้ม 

- ระหวา่งปฏบิตังิานมกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพือ่
พฒันาศกัยภาพดา้นคลนิิกใหท้นักบัโรค การรกัษา และ
การเปลีย่นแปลงทีท่นัสมยัเพิม่ขึน้ 

- ศกึษาดา้นภาษาตา่งประเทศ ไดร้บัโอกาสศกึษาดงูาน
ประเทศญีปุ่่ น 

- ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทสาขาการบรหิารการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 

- นําเสนอผลงานในทีป่ระชุมวชิาการ เพือ่การแลกเปลีย่น
เรียนรูก้บัหน่วยงานอืน่ๆ 

- เป็นวทิยากรพเิศษสอนนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 



การเขา้สูก่ระบวนการ succession plan 

• เมือ่ตาํแหน่งหวัหน้าหอผูป่้วยจะวา่งลงใน 5 ปีขา้งหน้า  
• ประเมนิคณุสมบตัตินเองวา่เหมาะสม/ สนใจในตาํแหน่งหวัหน้าหอหรือไม ่

• เพิม่พูนความรูด้า้นการบรหิาร  
• สมคัรเขา้รบัคดัเลือกการเขา้สูต่าํแหน่ง (มีผูส้มคัร 6 ทา่น) โดยคดัเลือกจากสอบ

สมัภาษณ์ใหเ้หลือ 2 ทา่น 

• เขา้ฝึกปฏบิตัทิดลองงาน 2 เดือนครึง่ ในตาํแหน่งหวัหน้าหอผูป่้วย สลบักบัผูส้มคัรอีก 1 ทา่น 
• เมือ่ครบเวลาทดลองงานท ัง้ 2 คน กรรมการสรรหาโดยผูบ้รหิารจะทาํการคดัเลือกใหเ้หลือ 1 

คน 



สิง่ทีท่าํขณะทดลองปฏบิตังิาน 

• SWOT 
(structure, 
process, 
outcome) 

1 

• Action Plan 
(short plan) 

2 • Outcome 
• -โครงการพฒันา

คณุภาพการดแูล
ผูป่้วยกลุม่โรค 
Top-3 

• - กจิกรรม 5ส 

3 



1. ผูบ้รหิารตอ้งทาํการสือ่สารและประกาศถงึนโยบาย SUCCESSION 
PLAN ใหบุ้คลากรทกุคนในหน่วยงานไดร้บัทราบโดยท ั่วถงึและเขา้ใจ
พรอ้มท ัง้สนบัสนุนอยา่งเต็มที ่และดาํเนินการอยา่งโปรง่ใส จะทาํใหบุ้คลากร
รบัทราบถงึการวางแผนงานในอนาคตจะไดต้ระหนกัวา่ทกุคนมีโอกาสเทา่
เทยีมกนัทีจ่ะไดร้บัการพฒันาและเลือ่นเขา้สูต่าํแน่งหากมีความสามารถที่
เขา้เกณฑ์ทีต่ ัง้ไว ้
2. ทาํความเขา้ใจใหผู้ท้ีเ่ป็น SUCCESSOR ใหเ้ขา้ใจวา่ 
SUCCESSION PLAN นัน้ไมใ่ชส่ญัญาทีห่น่วยงานตอ้งเลือ่นข ัน้บุคลากร
เสมอไปและไมใ่ชก่ารมาแกง่แยง่ชงิดชีงิเดน่กนั แตเ่ป็นการใหโ้อกาสและ
พฒันาตนเองในการทีจ่ะเพิม่พูนทกัษะประสบการณ์ในการปฎบิตังิาน  
3. ผูร้ว่มงานจะตอ้งเขา้ใจวา่ SUCCESSOR เขา้ไปทาํอะไรในหน่วยงาน
นัน้ๆ ดว้ย  เพือ่ทีจ่ะทาํใหไ้ดร้บัความรวมมือในการปฎบิตังิาน 
 

ขอ้เสนอแนะจากการเป็น  successor 



      บคุลากรทกุคนยอ่มตอ้งการความกา้วหน้าและ
ปรารถนาในการไดร้บัการเลือ่นตาํแหน่งในระดบัที่
สงูขึน้เรือ่ยๆ หากวา่บคุลากรนัน้ไดร้บัการพฒันา
ความรู ้ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง รวมท ัง้ไดร้บั
การสง่เสรมิความกา้วหน้าในงาน ก็จะทาํใหม้ี
กาํลงัใจในการทาํงาน พงึพอใจในงาน สง่ผลใหม้ี
ความยดึม ั่นผกูพนัในองคก์ร และทาํใหไ้ดอ้ยา่งมี
คณุภาพ 

สรุป 



การนําประสบการณ์ 
การเป็น successor 

มาใชใ้นการพฒันาบคุลากรในหน่วยงาน 



ตวัอยา่ง 









1.ระดบับุคคล 
 
 
 
2.ระดบัหน่วยงาน 
 
 
 
3.ระดบัผูร้บับรกิาร 
 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ปรบัปรุง พฒันา 
เตรียมพรอ้ม
เขา้สูต่าํแหน่ง 

การทดแทน
งาน                       

ผลงานของ
หน่วยงาน                

คณุภาพชีวติ
การทาํงาน               

ความพงึพอใจ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 



ขอบคุณค่ะ 
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