
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รความรูเ้ก ีย่วกบั “แนวปฏบิตัทิ ีด่กีารบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

: ระดบัคณะและส านกัในสถาบนัอดุมศกึษา” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
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หลกัการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา 

เอกสารหมายเลข 1 : องคค์วามรู ้

1. ความเชือ่มโยง            
กบักลยทุธอ์งคก์ร         
(Organizational 

Strategy) 

2. การพฒันากลยทุธ์
ทรพัยากรมนุษย ์

(Development of an HR-
Strategy) 

3. ความหลากหลาย          
และการหลอมรวมกนั          

(Diversity and 
Inclusion) 

4. แบบจ าลองเสน้ทาง
อาชพีทีเ่หมาะสม           

(Adequate Career Path 
Models) 

5. การบรหิารคนเกง่       
หรอืคนทีม่คีวามสามารถ          
(Talent Management) 

6. การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์(Implementing 

Human Resources 
Development) 

7. การพฒันาทกัษะ       
ภาวะผูน้ า          

(Leadership Skills 
Development) 

8. ข ัน้ตอนการแตง่ต ัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ 
(Professorial 
Appointment 
Procedures) 

9. การสง่เสรมินกัวจิยั         
รุน่เยาว ์               

(Promoting Young 
Researchers) 

10. การบรหิารแบบมอื
อาชพี                         

(The Professionalization     
of Administrative 

Functions) 

11. การใชแ้นวคดิ 
ทีเ่ป็นสากล              

(Adopting a Global 
Approach) 

12. การใชเ้ทคโนโลย ี          
เชงิวเิคราะห ์                 

(Adopting of Analytics 
Technology)  

ความทา้ทายของบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

การวางแผนและสรรหา

บุคลากร 

 (Personnel Planning 
and Recruitment)  

ทบทวนผลการปฏบิตังิาน 

 (Performance Review) 

การรกัษาบุคลากร 

 (Retention)  

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 (Human Resources 

Development)  

ความเขา้ใจรว่มกนั 
(Shared understanding) 

เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Goals) 

โครงสรา้ง กระบวนการ 
และทศันคต ิ 

(Structures, Procedures 
and Attitudes) 

บทบาทหนา้ที ่
ของการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

ปจัจยัความส าเร็จ 
ของการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

ทีม่า:  https://www.corehr.com/blog/5-challenges-hr-higher-education-facing-2017/ 
http://www.eua.be/typo3conf/ext/bzb_securelink/pushFile.php?cuid=400&file=fileadmin/user_upload/files/ 
Publications/Managing_the_University_Community.pdf 

 



 

 

 

 

1. ก าหนดผลประโยชนข์อง
บุคลากร  

(Employee Benefits) 

2. ยอมรบัความหลากหลาย
และเคารพซึง่กนัและกนั                

ในสถานทีท่ างาน  

(Diversity and 
Respectful Workplace) 

3. ค านงึถงึแนวโนม้
ทรพัยากรมนุษยโ์ลก  

(Global Human 
Resources) 

4. ก าหนดนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์

 (Human Resource 
Management) 

5. พฒันาเมทรกิซผ์ลการ
ปฏบิตังิาน 

 (Performance Metrics) 

6. สรรหา/คดัเลอืก/
ก าหนดการสิน้สดุ 
การจา้งงาน 

(Recruitment/Selection/
Termination) 

7. บรหิารความเสีย่ง  

(Risk Management) 

8. บรหิารคา่จา้งและ
เงนิเดอืน  

(Wage and Salary 
Administration) 

9. ปฏบิตัติามกฎหมาย  

(Employee Compliance) 

10. มรีะบบพนกังานสมัพนัธ ์ 

(Employee Relations) 

11. พฒันาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี

(Information Systems 
and Technology) 

12. ก าหนดเงือ่นไข 
การลาหยดุและลาพกัผอ่น 
(Employee Leave and 

Holiday) 

13. มรีะบบบญัชเีงนิเดอืน 
(Payroll) 

14. ก าหนดเวลาเกษยีณอาย ุ 
(Retirement) 

15. ฝึกอบรมและพฒันา 
(Training and 
Development) 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ใีนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

เชงิรบั 

ทีม่า:  http://jhrmls.com/journals/jhrmls/Vol_4_No_1_June_2016/3.pdf 

 1. สรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีต่รงกบัความตอ้งการของ
องคก์ร (Recruitment and Selection) 

 2. พฒันาและฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่าง
ตอ่เนือ่ง (Professional Development and Training) 

 3. มรีะบบประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
คณุภาพงาน (Performance Appraisal)  

 4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบตั ิงาน
(Systems and Technology) 

 5. มรีะบบแรงงานสมัพนัธเ์พือ่ความสขุและความม ัน่คงในชวีติ
ของบคุลากร (Labor Relations) 

เชงิรกุ 

1. มโีครงสรา้งองคก์รทีย่ดืหยุน่และ
เป็นพลวตัเพือ่รองรบั 
ความทา้ทายและโอกาส 

2. มกีลไกทีต่อบสนอง 
การเปลีย่นแปลงของโลก 

3. เนน้ความหลากหลายและ
ความสามารถในการแลกเปลีย่น

ทางวฒันธรรม 

4. ใหโ้อกาสบุคลากรทีเ่กง่ไดเ้รยีนรู ้
ส ิง่ใหม ่ๆ เพือ่ความอยูร่อด 

     ขององคก์ร 

5. มกีารวางแผนทีด่เีพือ่พฒันาและ
ฝึกอบรม  

6. สนบัสนุนบุคลากรใหม้ ี
ความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ

และยอมรบัผลทีเ่กดิข ึน้ 

เชงิยทุธศาสตร ์


