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ทรพัยากรบคุคล (Human Resources)

บุคลากรที่ทํางานที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑตองเปนผูมีความ
สามารถ ทํางานไดบนพื้นฐานของการศึกษา  การฝกอบรม  ทักษะ  และประสบการณ
ที่เหมาะสม ซึ่งในการที่จะมอบหมายงานตางๆ ใหกับพนักงานนั้น ควรมอบหมายใหกับ
คนทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเทานัน้

ในการกําหนดคุณสมบัติตางๆ ควรใหความสําคัญตั้งแตการจัดผังองคกร
(Organization Chart) เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา สายการบังคับบัญชาในแตละ
หนวยงานนัน้เปนอยางไร  จากนัน้ตองมกีารกาํหนดรายละเอยีดของหนาทีก่ารงาน (Job
Description) ในหนวยงาน เพื่อเปนการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐาน เชน ความรู ,
ความชํานาญ หรือประสบการณฯ และยังเปนการบอกถึงรายละเอียดของงานที่ตองทํา
เปนประจําดวย ซึ่งเมื่อองคกรมีความตองการที่จะรับสมัครงาน องคกรสามารถนํา
Job Description นีเ้ปนตวักาํหนดคณุสมบตัขิองพนกังานทีต่องการได

การสรรหาบคุลากร (Recruitment)

ในการสรรหาบุคลากรนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจาก เปนขั้นตอนของการ
คนหา และคดัเลอืกผูทีม่คีวามสามารถทาํงานไดบนพืน้ฐานของการศกึษา  การฝกอบรม
ทักษะ  และประสบการณที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ หรือ Job Description ที่องคกร
กําหนดไว ดังนั้นในการที่จะสรรหาบุคลากรองคกรควรมีการเตรียมขอมูลใหพรอม
เชนมีการจัดทําแผนการกําลังคนประจําป  มีการแจงความตองการพนักงาน เปนตน
ซึง่สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดดงันี้

1. การจัดทําแผนกําลังคน
เปนการพจิารณาปรมิาณกาํลงัคนทีต่องการเพิม่หรอืลดในหนวยงาน โดยกาํหนด

ลงในแผนกาํลงัคนประจาํป ซึง่จะจดัทาํโดยผูจดัการแผนก จากนัน้จะสงใหกบัผูจดัการฝาย
บคุคลเปนผูสรปุของทกุแผนกลงในแผนกาํลงัคนประจาํป  เพือ่นาํเสนอผูบรหิารตอไป

ดานการบรหิารทรพัยากร (Resources Management)
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2. การพิจารณาอนุมัติแผนกําลังคน
เมื่อผูบริหารไดรับแผนกําลังคนประจําปจากผูจัดการฝายบุคคลแลว จะพิจารณา

อนมุตั ิซึง่แบงผลจากการพจิารณาออกเปน 2 กรณ ีดงันี้
2.1. กรณีไมอนุมัติแผน ใหสงแผนนัน้คนืผูจดัการฝายบคุคลกลบัไปแกไข แลวให

นาํเสนอแผนเพือ่อนมุตัใิหม
2.2. กรณีอนุมัติ ใหผูบรหิารลงนามแลวสงแผนทีอ่นมุตัแิลว ใหกบัผูจดัการ

ฝายบคุคล ดาํเนนิการแจงความตองการบคุลากรตอไป

3. การแจงความตองการบุคลากร
เมือ่มคีวามจาํเปนทีต่องการบคุลากรเพิม่ในหนวยงาน ใหผูจดัการแผนกของแตละ

หนวยงาน แจงความตองการบุคลากร โดยกําหนดคุณสมบัติตามที่ระบุไวในใบบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) ลงในใบแจงความตองการบคุลากร  จากนัน้ใหนาํเสนอ
ผูจดัการฝายบคุคล

4. การพจิารณาอนมุตัใิบแจงความตองการบคุลากร
ผูจดัการฝายบคุคล จะทาํการตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตองของใบแจงความ

ตองการบคุลากร ซึง่จะแบงผลการพจิารณาออกเปน 2 กรณ ีดงันี้
4.1. กรณรีายละเอยีดไมครบถวน ใหสงใบแจงความตองการบคุลากรคนื

ผูจดัการแผนกทีร่องขอ เพือ่ทาํการแกไข
4.2. กรณรีายละเอยีดครบถวน ใหลงนามในใบแจงความตองการบคุลากร

แลวนาํเสนอใหผูบรหิารอนมุตัติอไป

5. การรับสมัครงาน
เมื่อผูบริหารไดอนุมัติใบแจงความตองการบุคลากรแลว เจาหนาที่ฝายบุคคลจะ

ดําเนินการรับสมัครงานตามใบแจงความตองการบุคลากรนั้น  ซึ่งเมื่อมีผูมาสมัครงาน
เจาหนาที่ฝายบุคคลจะใหผูสมัครกรอกใบสมัครงาน  ตามตําแหนงที่ตองการ และขอ
เอกสารเพือ่ยนืยนัคณุสมบตัขิองผูสมคัร ตามตาํแหนงทีไ่ดทาํการสมคัรไป ดงัเชน

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
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2. สาํเนาทะเบยีนบาน
3. สาํเนาวฒุกิารศกึษา
4. ใบผานงาน (ถาม)ี
5. หลกัฐานการเกณฑทหาร
6. รปูถาย ขนาด 2 นิว้ (1 รปู)

6. การคัดเลือกบุคลากร
ผูจัดการฝายบุคคล และผูจัดการแผนกที่รองขอพนักงานจะทําการคัดเลือก

ผูสมคัรงานเพือ่เขาทาํงาน โดยทาํการสมัภาษณผูสมคัรงานจากผูทีม่าสมคัรงานไว โดยใช
หลักเกณฑที่ระบุในแนวทางการสัมภาษณผูสมัครงาน และบันทึกผลการสัมภาษณ
ลงในแบบสมัภาษณผูสมคัรงาน และใบสมคัรงาน ซึง่จะแบงผลการพจิารณาการคดัเลอืก
ออกเปน 2 กรณ ีดงันี้

6.1. กรณีไมผานการคัดเลือก ใหเจาหนาทีฝ่ายบคุคลทาํการรบัสมคัรงานใหม่
เพือ่ทาํการคดัเลอืกใหมอกีครัง้

6.2. กรณีที่ผานการคัดเลือก  ใหเจาหนาทีฝ่ายบคุคลตดิตอผูทีผ่านการ
สมัภาษณ มาทาํสญัญาจางงานตอไป

7. การทําสัญญาจางงาน
เจาหนาทีฝ่ายบคุคลจะรบัผลการสมัภาษณทีผ่านการพจิารณาจากแบบสมัภาษณ์

ผูสมัครงาน และใบสมัครงาน  มาจัดทําสัญญาจางงานเพื่อใชเปนหลักฐานการจางงาน
โดยจะระบวุนัเริม่ปฏบิตังิานและระยะเวลาในการทดลองงานลงในสญัญาจางงานดวย

8. การมอบหมายงาน / ฝกอบรม
เมื่อถึงกําหนดที่พนักงานใหมเขาปฏิบัติงาน ผูจัดการแผนกที่รองขอพนักงาน

ตองทําการมอบหมายงานและจัดการใหมีการฝกอบรมพนักงานใหม ในเรื่องที่จําเปน
ตอการปฏบิตังิาน ตามหวัขอการฝกอบรมทีจ่าํเปนของแตละตาํแหนง โดยในการฝกอบรม
นัน้ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานเรือ่งการฝกอบรม
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9. การประเมนิผล / ทดลองงาน
เมื่อถึงกําหนดครบทดลองงานของพนักงานใหม ผูจัดการแผนกตองทําการ

ประเมนิผลการทาํงานของพนกังานเขาใหม ลงในแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน
ตามความสามารถและความเหมาะสม โดยระยะเวลาที่ประเมินนั้นตองไมเกินระยะ
เวลาทดลองงาน 119 วนั ตามทีก่าํหนดไวในสญัญาจางงาน พรอมทัง้ตองแจงผลการปฏบิตัิ
งานใหพนักงานเซ็นตรับทราบ และใหสงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ถูกประเมิน
นัน้ใหกบัผูจดัการฝายบคุคลตอไป

10. การอนุมัติผลการประเมินทดลองงาน
ผูจัดการฝายบุคคลจะทําการตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ที่ไดรับจากผูจัดการแผนกและจะสงใหกับผูบริหารเปนผูอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งจะแบงผลการ
พจิารณาอนมุตัอิอกเปน 2 กรณ ีดงันี้

10.1.1. กรณีที่ไมผานการทดลองงาน และผูจดัการแผนกมคีวามตองการ
ใหหาบคุลากรใหมทดแทนใหผูจดัการแผนกสงใบแจงความตองการ
พนกังาน ใหกบัผูจดัการฝายบคุคลอกีครัง้

10.1.2. กรณีที่ผานการทดลองงาน ใหผูจดัการฝายบคุคลแจงใหพนกังาน
รบัทราบถงึการปรบัสถานะเปนพนกังานประจาํ รวมทัง้อตัราคาจาง /
เงนิเดอืนใหม (กรณทีีม่กีารปรบัคาจาง / เงนิเดอืน)
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการสรรหาบุคลากร

♦ JOB  DESCRIPTION
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♦  แผนกาํลงัคนประจาํป
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♦ ใบแจงความตองการบคุลากร
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♦ ใบสมัครงาน
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♦ แบบสมัภาษณผูสมคัรงาน



ความรูทัว่ไป310

So
ftw

are
 S

olu
tio

n

♦ แนวทางการสัมภาษณผูสมัครงาน
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♦ หนังสือสัญญาจางงาน
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♦ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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การฝกอบรม (Training)

ในเรื่องของการฝกอบรมใหกับพนักงานนั้น เปนในสวนของการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ สรางจติสาํนกึ และใหการฝกอบรม ซึง่องคกรตองคาํนงึถงึและปฏบิตัดิงันี้

a. กาํหนดทกัษะความสามารถทีจ่าํเปนของบคุลากร
b. จดัใหมกีารฝกอบรม , OJT (On the Job Training) หรอืการดาํเนนิการอืน่ๆ
c. ตองมกีารประเมนิประสทิธภิาพของการฝกอบรม
d. ตองทาํใหบคุลากรมจีติสาํนกึในการทาํงาน เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค

ขององคกร
e. ตองมกีารจดัเกบ็บนัทกึการทาํงานตางๆทีเ่กีย่วของ
สาํหรบัการแบงลกัษณะของการอบรมนัน้โดยทัว่ไปจะแบงออกเปน การฝกอบรม

ภายใน  ภายนอก (In House Training : IHT) และการอบรมแบบสอนงาน (On the
Job Training : OJT)  ซึง่ในแตละลกัษณะนัน้ สามารถปฏบิตัไิดตามขัน้ตอนดงันี้

♦ การฝกอบรมภายใน  ภายนอก (In House Training : IHT)
เปนการจัดการอบรมใหกับพนักงานในสวนที่เปนเนื้อหาหรือภาพโดยรวมของ

องคกรทีพ่นกังานทกุคน สมควรทีจ่ะตองรบัรูทกุคน โดยการใหการอบรมนัน้สามารถทาํได
โดยการใชวิทยากรผูใหการอบรมที่เปนคนขององคกรเอง หรือจะจัดหาวิทยากรจาก
ภายนอกเปนผูใหการอบรมกไ็ด

ในสวนของการเตรยีมการจดัการฝกอบรมภายใน ภายนอกนี ้สามารถปฏบิตัไิดตาม
ขัน้ตอนดงันี้

1. จดัทาํความตองการในการฝกอบรม (IHT)
ใหผูจัดการแผนกของแตละแผนก  จัดทําความตองการในการฝกอบรม

ใหกบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน  โดยแบงความตองการในการฝกอบรมออกเปน 2 กรณ ีดงันี้
1.1 ความตองการในการฝกอบรมในแตละป เปนการเขยีนความตองการ

ฝกอบรมลงใน ใบการฝกอบรมทีจ่าํเปน (Training Need) ซึง่ตองเขยีนโดย
ผูจดัการแผนก จากนัน้สงใหกบัผูจดัการฝายบคุคล เปนผูรวบรวมและนาํเสนอ
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ผูบรหิารเพือ่อนมุตัติอไป
1.2 กรณทีีต่องการฝกอบรมเรงดวน  ( เปนการเกดิหลงัจากทีม่กีารสาํรวจ

ความตองการฝกอบรมและไดมกีารอนมุตัไิปแลว)  ใหผูรองขอแจงความ
จาํนงในการขอฝกอบรม  โดยใชใบขอฝกอบรมเรงดวน  เพือ่นาํเสนอใหผู
บรหิารพจิารณาอนมุตั ิ ซึง่ในการกาํหนดความตองการฝกอบรมเรงดวน
ในแตละครัง้นัน้ ใหพจิารณาจากหวัขอดงัตอไปนีต้ามความเหมาะสม

- การสงัเกตการปฏบิตังิานของพนกังาน  และผลทีไ่ดรบั
- Job  Description
- ความสามารถของพนกังาน  และความเหมาะสมกบัตาํแหนง
งานทีป่ฏบิตัิ

- เทคโนโลย ี ,  กระบวนการผลติใหม ๆ  ,  สนิคาใหม
- อืน่ ๆ

2. การพิจารณาอนุมัติความตองการฝกอบรมเรงดวน
เมื่อผูจัดการฝายบุคคล ไดนําเสนอความตองการในการฝกอบรม (TRAINING

NEED)  ตอผูบรหิารเพือ่อนมุตัแิลวนัน้ สามารถแบงผลการพจิารณาอนมุตัอิอกเปน 2 กรณี
ดงันี้

2.1 กรณีที่ไมอนุมัติ ใหสงความตองการในการฝกอบรมนัน้ คนืใหผูจดัการ
แผนกของแตละแผนก กลบัไปทาํการปรบัปรงุแกไขใหม

2.2 กรณีเห็นชอบ ใหผูบรหิารลงชือ่อนมุตั ิแลวสงใหผูจดัการฝายบคุคล
ดาํเนนิการจดัทาํแผนการฝกอบรมตอไป

3. การจัดทําแผนการฝกอบรม
เมื่อผูจัดการฝายบุคคลไดรับการอนุมัติความตองการในการฝกอบรมจาก

ผูบรหิารแลว จะดาํเนนิการจดัทาํแผนการฝกอบรมประจาํป ตามความเหมาะสมของแตละ
หลกัสตูรเพือ่สงใหผูบรหิารพจิารณาอกีครัง้
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4. การพิจารณาอนุมัติแผนการฝกอบรม

ผูบริหารจะทําการพิจารณาแผนการฝกอบรมประจําป ซึ่งสามารถแบงผลการ
พจิารณาอนมุตัอิอกเปน 2 กรณ ีดงันี้

4.1 กรณีไมอนุมัติ ใหสงแผนการฝกอบรมประจาํปคนืผูจดัการฝายบคุคล
เพื่อทําการปรับปรุงแกไข

4.2 กรณีเห็นชอบ ใหผูบริหารลงชือ่อนมุตั ิเพือ่ใหผูจดัการแตละแผนก
นาํไปดาํเนนิการจดัการฝกอบรมใหกบัพนกังานตอไป

5. การดําเนินการฝกอบรม
เมื่อไดรับการอนุมัติแผนการฝกอบรมแลว ผูจัดการฝายบุคคลตองดําเนินการ

ฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมประจาํป  ดงันี้
5.1 การฝกอบรมภายใน

5.1.1 ใหเจาหนาทีฝ่ายบคุคลเตรยีมการฝกอบรม โดยทาํการรวบรวม
เอกสารทีจ่าํเปนตองใชในการฝกอบรมของแตละหลกัสตูร  พรอมกบั
จดัเตรยีมสถานทีท่ีจ่ะใชในการฝกอบรม  และวทิยากรทีใ่หการ
อบรมดวย

5.1.2 เจาหนาทีฝ่ายบคุคลตองแจงกาํหนดการอบรมใหกบัผูทีต่อง เขารบัการ
อบรมทราบกอนถงึกาํหนดการฝกอบรมอยางนอย 3 วนั และตอง
ลงชือ่รบัทราบในใบรายชือ่ผูเขารบัการฝกอบรม ดวย

5.1.3 ตองทาํการประเมนิผลการฝกอบรม โดยใชใบประเมนิผลการฝก
อบรมภายใน

5.2 การฝกอบรมภายนอก
5.2.1 เจาหนาทีฝ่ายบคุคลตองแจงกาํหนดการอบรม และรายละเอยีดใน

การเขาฝกอบรม ใหกบัผูทีจ่ะเขารบัการฝกอบรมรบัทราบ กอนถงึ
กาํหนดการฝกอบรม อยางนอย 3 วนั และตองลงชือ่รบัทราบใน
ใบรายชือ่ผูเขารบัการฝกอบรม ดวย

5.2.2 เจาหนาทีฝ่ายบคุคลตองแจงใหผูทีต่องเขารบัการอบรม เขารบัการ
ฝกอบรม ตามวนั  เวลา  และสถานทีท่ีก่าํหนดไว
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5.2.3 ภายหลงัจากการฝกอบรม ใหผูเขารบัการอบรมจดัทาํใบรายงาน
การฝกอบรมภายนอก  มานาํเสนอตอผูจดัการฝายบคุคล พรอมกบั
ใบรบัรองผลการฝกอบรมหรอืเอกสารประกอบการฝกอบรม (ถาม)ี

6. การบนัทกึประวตั ิ/ รวบรวมผลการฝกอบรม
เจาหนาที่ฝายบุคคลตองลงบันทึกประวัติการผานการฝกอบรมของผูที่เขารับการ

ฝกอบรมในใบประวัติการฝกอบรม  และตองทําการรวบรวมผลการฝกอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ  เพือ่ใชเปนขอมลูในการปรบัปรงุแผนการฝกอบรมประจาํปดวย

♦ การฝกอบรมแบบสอนงาน ( On the Job Training : OJT)
เปนการจัดการอบรมใหกับพนักงานของแตละหนวยงานในสวนที่เปนรายละอียด

ในการปฏบิตังิานทีพ่นกังานทกุคนของหนวยงานนัน้ๆ ตองรบัรู  โดยการใหการอบรมนัน้
สามารถทาํไดโดยการใชวทิยากรผูใหการอบรมทีเ่ปนบคุคลทีม่คีวามชาํนาญในสวนงานนัน้โดยตรง
หรอืจะเปนระดบัหวัหนางานกไ็ด

ในสวนของการฝกอบรมแบบสอนงาน(OJT)นี ้สามารถปฏบิตัไิดตามขัน้ตอนดงันี้

1. การพจิารณาความจาํเปน
ระดับผูจัดการแผนกทุกแผนก ตองเปนผูพิจารณาความจําเปนในการฝกอบรม

แบบสอนงาน ตามความเหมาะสม ดงันี้
- ตองเปนการอบรมการทาํงานใหพนกังานใหมกอนเริม่ปฏบิตังิาน
- ความจาํเปนเมือ่มกีารโยกยาย  หรอืสบัเปลีย่นหนาทีก่ารทาํงาน
- การเกดิเทคโนโลยใีหม  ,  กระบวนการผลติใหม ๆ  ,  สนิคาใหม เปนตน
- ความตองการในการฝกอบรมซ้าํ   และเปนการฟนฟคูวามรูทีไ่ดทาํการ
อบรมไปแลว

- ผลจากการวเิคราะหขอบกพรองตาง ๆ  เชน  จากการประเมนิผลพนกังาน
- อืน่ ๆ  ตามความเหมาะสม
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2. การดาํเนนิการฝกอบรม OJT

ผูจดัการแผนก ของแผนกทีจ่ะทาํการอบรมแบบสอนงานนัน้ ตองมอบหมายใหผูทีม่ี
ความรูในหลกัสตูรทีจ่ะอบรมทาํการอบรมใหกบัพนกังานในแผนกนัน้ๆ  จากนัน้ตองทาํการ
ทดสอบพนักงาน เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร ที่ไดทําการอบรมตามความเหมาะสม
หากผลการทดสอบไมผานใหผูอบรมทาํการอบรมพนกังานซ้าํ และทดสอบจนกวาจะผาน
และใหผูอบรมบนัทกึผลการอบรมลงในใบประเมนิผลการฝกอบรมแบบสอนงาน

3. การพิจารณาอนุมัติการประเมินผล
ผูจัดการแผนก ที่ทําการอบรมแบบสอนงาน  จะพิจารณาผลการประเมินการ

ฝกอบรม OJT ซึง่สามารถแบงผลการพจิารณาอนมุตัอิอกเปน 2 กรณ ีดงันี้
3.1 กรณีที่ไมอนุมัติ ใหสงใบประเมนิการฝกอบรม OJT คนืใหผูอบรม

ทําการแกไข
3.2 กรณีที่อนุมัติ ใหผูจดัการแผนกลงชือ่ในใบประเมนิผลการฝกอบรม

แบบสอนงาน จากนัน้ใหสงคนืเจาหนาทีฝ่ายบคุคล
อกีครัง้

4. การบันทึกประวัติการฝกอบรม
เจาหนาที่ฝายบุคคลตองลงบันทึกประวัติการฝกอบรมของพนักงานในแผนก

ที่ไดเขารับการฝกอบรมทั้งแบบการฝกอบรมภายใน ภายนอก( IHT) และแบบสอนงาน
(OJT) ในใบประวตักิารฝกอบรม

5. การทบทวนประสิทธิผลการฝกอบรม
ผูจดัการแผนก หรอืผูรบัผดิชอบ ตองทาํการทบทวนประสทิธผิลของการฝกอบรม

อยางนอยปละ 2 ครัง้ และใหบนัทกึลงในตารางบนัทกึความชาํนาญ
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการฝกอบรมบุคลากร

♦♦♦♦♦ การฝกอบรมทีจ่าํเปน ( TRAINING  NEEDS )
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♦ ใบขอฝกอบรมเรงดวน
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♦ แผนการฝกอบรม ( In House Training : IHT)
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♦ ใบรายชือ่ผูเขาฝกอบรม
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♦ ใบประเมินผลการฝกอบรมภายใน
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♦ ใบรายงานผลการฝกอบรมภายนอก
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♦ ประวตักิารฝกอบรม



ความรูทัว่ไป 325

บทที่
 14

HR-Pro
♦ ใบประเมินผลการฝกอบรมแบบสอนงาน
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♦ ตารางบนัทกึความชาํนาญ (SKILL RECORD)


