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การจัดคนเขาทํ างาน  (Staffing)

เปนการจัดหาบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลักษณะงานที่กํ าหนดไว  (put the right man on the right job)

การบริหารทรัพยากรมนุษย

หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ และ
กลยุทธในการสรรหา  คัดเลือก  และ บรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ
พรอมทั้งธํ ารงรักษาไวซ่ึงบุคคล ใหมีความรู และ
ความสามารถ  มีสุขภาพกาย ใจ ที่ดีในการทํ างาน
จนกระทั่งพนสภาพจากการทํ างาน

    ☺ ขอบขายการบริหารทรัพยากรมนุษย ☺

1.   การวิเคราะหงาน
2.   การวางแผนทรัพยาก
3.   การสรรหาบุคคล
4.   การคัดเลือก
5.   การบรรจุ และ การปฐ
6.   การพิจาณาคาตอบแ
7.   การประเมินผลการปฏ
8.   การเปลี่ยนแปลงตํ าแห
9.   การธํ ารงรักษาทรัพย
รมนุษย

มนิเทศ
ทน
ิบัติงาน
นง
ากรมนุษย
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การวิเคราะหงาน  (Job  Analysis)

เปนกระบวนการพิจารณา จํ าแนกแยกแยะ
ประเมนิผลและจัดขอมูลเกี่ยวกับงานอยางเปนระบบ
โดยมกีระบวนการในการวิเคราะหงาน  ดังรูป…

งาน  (Job)

การวิเคราะหงาน(Job  Analysis)

การพรรณางาน การระบุคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
(Job  Description)         (Job  Specification)

การประเมินคาของงาน
(Job  Rating)

การกํ าหนดอัตราคาจาง
(Money   Allocation)

การจํ าแนกประเภทผูปฏิบัติงาน
(Employee   Classification)

การวางแผนทรัพยากรม

         เปนกระบวนการคาดการณถึงค
ของทรัพยากรมนุษยในองคการ 
บุคคลประเภทใด  ระดับใด  จํ านว
ตองการเมื่อใด พรอมทั้งกํ าหนด
ซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่ตองการ
การกํ าหนด
มาตรฐาน
การทํ างาน
ว

น
ว

นุษย
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ามตองการ
วาตองการ
เทาใด  และ
ิธีการที่ไดมา
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ทํ าไมตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย

  ทํ าใหองคการสามารถดํ าเนินการ
     อยางมีประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ

  ทํ าใหองคการสามารถดํ าเนินการอยางมี
ความมั่นคงทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 ทํ าใหองคการมีแผนดํ าเนินการอยางละเอียด  เปนขั้นตอน

การสรรหา  (Recruitment)

   เปนกระบวนการแสวงหา และ จูงใจ ผูสมัครงานที่มี
ความสามารถเขามาทํ างานในองคการ   โดยเริ่มตนที่การ
แสวงหาคนเขาทํ างาน และสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัครงาน
ในองคการ  โดยใชการพรรณนางาน และ คุณสมบัติของผู
ปฏิบัติงานมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย

           แหลงในการสรรหา

แหลงจากภายในองคการ  :  โด
หรือ ประกาศรับสมัครจากบุคคลภาย

แหลงจากภายนอกองคการ  : 
ที่อื่น  เขามาปฏิบัติงานในองคการ
ยผูบังคับบัญ
ในอยางเปน

 โดยการส
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ชาคัดเลือกเอง
ทางการ

รรหาบุคคลจาก
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    เปนกระบวนการที่องคการใชเครื่องมือตางๆ  
หรือเกณฑที่กํ าหนดขึ้น มาพิจารณาคัดเลือกผู
สมัคร ใหเหลือตามจํ านวนที่องคการตองการ
(หรือ เปนการจับคูลักษณะประจํ าตัวบุคล   กับ
ลักษณะงานใหเหมาะสมกันน่ันเอง...)

  ระบบการคัดเลือก

ระบบคุณธรรม : โดยใชหลักความเสมอภาค  ความสามารถ
ความมั่นคงในกฏระเบียบ และ เปนกลางทางการเมือง

ระบบอุปถัมภ   :  ระบบพรรพวก ระบบชุบเลี้ยง สืบสายโลหิต

การบรรจุและการปฐมนิเทศ  (Placement  and  Orientation)

เปนการแนะนํ าใหพนักงานใหมไดรูจักกฏระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงาน   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ....

 รูจักประวัติ และความเปนมาขององคการ

 รูจักผูบังคับบัญชาระดับตางๆในองคการ

 รูถึงการแบงสายงานในองคการ

 รูกฎระเบียบตางๆ ที่ตองปฏิบัติ  ขณะที่อยูในองคการ

 เพื่อใหเกิดความอบอุนใจ  คลายความกังวล
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คาตอบแทน  (Compensation)

      หมายถึง    จํ านวนเงินที่บุคคลไดรับ
เปนคาตอบแทนจากการทํ างาน อาจถือเกณฑ
การเหมาจายเปนรายเดือน หรือ รายไดประจํ า
หรือ ถือเกณฑเปนจํ านวนชั่วโมงในการทํ างาน

การประเมินการปฏิบัติงาน  (Performance   Appraisal)

    เปนการประเมินคุณคาการทํ างานของบุคคล  โดย
ผูบังคับบัญชาจะทํ าการบันทึก และ ลงความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กํ าหนด  เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบใหแกผูปฏิบัติงาน

ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน

 ชวยพัฒนาตัวพนักงาน

 ชวยใหเกิดสัมพันธอันดีระหวา

 เปนโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแป

 เปนมาตรการนํ ามาใชในการพ

 ชวยฝายบุคคลดานการวาจาง
งหัวหน

ลงหน

ิจารณ

พนักง
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าและลูกนอง

าที่การงาน

าคาตอบแทน

าน
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   ขอควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

   การปฏิบัติงาน และ ศักยภาพ

   การกํ าหนดผูประเมิน

   การตระหนักถึงคุณสมบัติของ

การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนง  (Change

การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงมีวัตถุประส

 ปรับปรุงโครงสรางองคการใหเหมาะส

 ปรับปรุงใหคนเหมาะกับงาน

 ปรับปรุงใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบา
และ  ขอบังคับขององคการ

 ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงงาน  มีความห

 การเลื่อนตํ าแหนง  (Promotion)

 การโยกยาย  (Transfer)
 การลดขั้น  (Demotion)
 การงดจางชั่วคราว  (Lay  off)
ผูประเมินที่ดี

 of Position)

งคเพื่อ….

มยิ่งขึ้น

ย

มายรวมถึง
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    การธํ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย

     เปนกระบวนการที่จะพัฒนา และ
รักษาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณภาพอยาง
สมํ่ าเสมอ  มีความรอบรู และ มีทักษะ
รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอองคการ อันจะกอ
ใหเกิดขวัญ และ กํ าลังใจ  ในการปฏิบัติ
งาน  ซ่ึงส่ิงที่นํ ามาใชในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยก็คือการฝกอบรม...

  เทคนิคการฝกอบรม  

 การบรรยาย

 การประชุมเชิงอภิปรา

 การแสดงบทบาทสมม

 การศึกษากรณีตัวอยา

 วิธีการสาธิต

 วิธีระดมความคิด

 เกมจัดการ

 การอภิปรายเปนคณะ
ย

ุติ

ง
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