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นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” รุ่นที่ 2
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานศาลยุติธรรม
นโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของสานักงานศาลยุติธรรม มีเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการสรรหาบุ ค คลที่ เ ป็ น คนดี
คนเก่งเข้ามาทางาน มีการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น และรักษาคนดี คนเก่งไว้ให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ
ใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนเหล่านี้ทางานให้กับองค์กรอย่างคุ้มค่า โดยจัดสรรคนให้เหมาะสมกับตาแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถที่มี และส่งเสริมให้ทางานเต็มศักยภาพ รวมทั้งมีสิ่งจูงใจในความก้าวหน้าในสายงาน
บทบาท HR ในการเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในการทางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 คือการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน ทางานน้อยแต่
ได้ค่าตอบแทนสูง ซึ่งเป็นหน้าที่ของ HR ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันเทคโนโลยี
และปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน้าทีห่ ลักของ HR มี 4 ข้อ ดังนี้
1. การสรรหา/คัดเลือก มีการวางแผนอัตรากาลัง ดาเนินการสรรหา
2. พัฒนา วิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคคลตามสายงาน ดาเนินการ
จัดการฝึกอบรม สอนงานอย่างต่อเนื่อง
3. รักษาไว้ ดูแลพนักงานให้มีความก้าวหน้าในสายงาน จัดสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
แรงงานสัมพันธ์
4. การใช้ประโยชน์ วิเคราะห์งานให้เหมาะกับตาแหน่งและใช้ออย่างคุ้มค่า
จิตวิทยาในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาวะเปลี่ยนแปลงการทางานให้มีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้ดี และต้องเข้าใจหลักในการทางาน โดยใช้หลักจิตวิทยา 5 หลัก ดังนี้
1) วงจรชีวิตการทางานเริ่มตั้งแต่แรกเข้าทางาน ทดลองการปฏิบัติงาน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2) ธรรมชาติและความแตกต่างของคน หลักการเป็นหัวหน้าที่ดีมี นิสัย 7 ประการ
เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ คือ
(1) การพูดจาดี สื่อสารดี
(2) ต้องมีเป้าหมายในชีวิต
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
(4) ไม่คิดลบ
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(6) บุคลิกภาพ
(7) เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ
3) การพัฒนาตนเองเพื่อการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ จะต้องมีกรอบความคิดในการ
ปรั บ ตั ว ในการท างาน เช่ น การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล วางแผนการท างาน
มีความคิดสร้างสรรค์ทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทางานอย่างรวดเร็วและตั้งเป้าหมาย
ในการทางานให้ชัดเจน
4) มนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน บุคคลจะสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้น
จะต้องรู้จักตนเอง ผู้อื่น สังคมและสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคม
และประเทศชาติได้อย่างมีความสุข
5) แรงจูงใจในการทางาน การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า
โดยจงใจให้กระทาหรือดิ้นรน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของงานที่วางแผนไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการ
ทางานที่มีความตั้งใจขยัน ทางานอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดสูงสุด พฤติกรรมการ
จูงใจยังเป็นผลเนื่องมาจากแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่า “ แรงจูงใจ “
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
1) กรอบแนวคิดในการทางานเป็นทีม การทางานเป็นทีมคือ ลักษณะการทางานที่
เกิดขึ้นจากการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงกันของสมาชิกแต่ละคนในหน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความสมัคร
ใจเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกที่เข้าใจและเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการร่วมกันทางาน หรืออาจเกิดจาก
นโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากเงื่ อ นไขใดก็ ต ามที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การท างานเป็ น ที ม นั บ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ยิ่ ง
เพราะสามารถส่งผลต่อแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในหน่วยงาน
2) การสร้ า งและพั ฒ นาที ม งาน กระบวนการที่ จ าเป็ น ของการท างานเป็ น ที ม
คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หาทางออกในการแก้ปัญหา ตลอดจน
สื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกันเป็นผลดีในการสร้างความสามัคคี และการทางาน
เป็นกลุ่ม ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันและรักองค์กร ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นผลสาเร็จและความภูมิใจ
ของแต่ละคนซึ่งจะนาไปถึงการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3) ประโยชน์ของการทางานเป็นทีม ช่วยให้การทางานเป็นระบบที่ดีขึ้น มีการแบ่ง
งานออกไปตามหน้ าที่แ ละความรับผิด ชอบ ทาให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มและทีมงานต้องการ
และช่วยให้มีการนาหลักมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน รู้เขารู้เรา ทีมงานจะสามารถดาเนินไป
อย่างสอดคล้องและประสบความสาเร็จได้ ทาให้เกิดรู้รักสามัคคีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ในการทางาน
ให้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เทคนิคการประชุม
1. รูปแบบการประชุม มี 5 รูปแบบ
(1) การชุมนุมทางวิชาการ เป็นการประชุมที่เน้นแก้ประเด็นปัญหาสาคัญ
(2) การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนาเสนอผลงาน
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์คชอป เน้นการร่วมกันทางานลงมือปฏิบัติ
(4) การประชุมเป็นทางการ ประชุมที่มีผู้แทนเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม
(5) การสัมมนา คือ การเรียนการสอนเพื่ออภิปรายเรื่องราวเฉพาะ

-32. เทคนิ คการประชุม มีความจาเป็นอย่างมากในการประชุมแต่ละครั้ ง จะต้องมี
เทคนิคและประสบการณ์ในการจัด การประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหา
วิธีการทาให้ทุกคนอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการ และขั้นตอนการจัดประชุม
การดาเนินการประชุม การประชุมที่ดีต้องมีความน่าสนใจเป็นไปตามวาระการ
ประชุมกระตุ้น ให้ มีการแลกเปลี่ย นความคิด เห็นการที่จะให้การประชุมประสบความสาเร็จจะต้องมี
ส่วนประกอบที่สาคัญ คือ การประชุมต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริง ตั้งเป้าหมายสาหรับการประชุม
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้กาหนดและตัดสินใจในการลงมติ
ขั้นตอนการจัดประชุม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ก่อนประชุม เตรียมเนื้อหาและวาระการประชุมโดยการหารือกับประธาน
เพื่อกาหนดวาระในการประชุม จัดเตรียมข้อมูล สถานที่ และทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
(2) ขณะประชุม ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม ช่วยประธานในการแจ้ง
วาระการประชุม สรุปมติและจดบันทึกการประชุม
(3) ภายหลังประชุม ร่างมติที่ประชุมเสนอประธาน เวียนมติให้ผู้เข้าร่วมแก้ไข
หรือลงนาม และร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติ
4. บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมศึกษาระเบียบวาระการประชุม และเข้า
ประชุมตามเวลา ในขณะประชุมแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับวาระการประชุม และต้องพร้อมยอมรับมติ
ที่ประชุม ภายหลังการประชุมต้องตรวจร่างรายงานการประชุมและลงลายมือชื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. การเตรียมการในการจัดประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมประประธานจัดระเบียบ
วาระการประชุม เตรียมเนื้อหาและ จัดเตรียมข้อมูล สถานที่ และทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักทรัพยากรบุคคล
1) หลักการแนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์ จริยธรรมเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคคล ข้าราชการจึงต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากงานราชการเป็นบริการสาธารณะเพื่อ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
2) จรรยาบรรณนักทรัพยากรบุคคล
(1) สุจริตเป็นธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ
(2) พัฒนาความรู้ ความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
(3) รักษาความลับและเปิดเผยข้อมู ลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(4) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง
(5) ดารงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคล
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1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
- ข้อมูล (DATA) ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สาหรับใช้
คานวณ หรือวิเคราะห์
- ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูป
ของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว
- การประมวลผล (Processing ) การรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลนาข้อมูลมา
ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า ข้อมูลสนเทศ
- สารสนเทศ (Information)ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
สารสนเทศ เกิดจากการนาข้อมูลผ่านระบบการประมวลผลวิเคราะห์แปรความหมายและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้
2) ความสาคัญของการจัดการฐานข้อมูล เป็นการช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อน
รักษาความถูกต้องของข้อมูล และป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทาได้ง่ายและสะดวก
3) ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูล การจัดทาสารสนเทศ และรายงานใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น จัดทาเป็นตารางเปรียบเทียบ และจัดทาแผนภูมิ
การเขียนผลงานทางวิชาการส่วนบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล จะต้องพิจารณา 3 ส่วนคือ
1) พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล
2) ประเมินคุณลักษะของบุคคล
3) ประเมินผลงาน
หลักการเขียนผลงานทางวิชาการส่วนบุคคล
1) เทคนิคการเลือกหัวข้อในการเขียนผลงานทางวิชาการส่วนบุคคล เลือกหัวข้อ
ที่มีความสาคัญน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้
2) การวางโครงเรื่อง วางเรื่องกว้างๆ เรื่องใหญ่ หรือเรื่องทั่วไปสู่เรื่องเฉพาะ
ตามความสาคัญ ตามเหตุการณ์หรือระยะเวลา และตามเหตุและผล
3) การเรียบเรียงเนื้อหา มีบทนา หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และมีการอ้างอิง
4) รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการส่วนบุคคล
(1) ชื่อผลงาน
(2) หลักการและเหตุผล แนวคิด นโยบายหรือระเบียบที่เกีย่ วข้อง
(3) ขั้นตอนการดาเนินการ และระยะเวลาทีด่ าเนินการ
(4) ผลสาเร็จของงานและการนาไปใช้ประโยชน์

