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บริหารทรพัยากรบุคคล
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
4011 บริหารบุคลากร
กลุมเปาหมาย (Target group) :

ผูที่มีความสนใจ ระดับหัวหนางาน การศึกษาขั้นต่ํามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีรางกาย
สมบูรณ สุขอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงาม

คําสรุป : (Overview) :
การบริหารบุคลากร กําหนดโครงสรางองคกร จัดวางตําแหนงบุคลากรและสรรหาบุคลากร

เนื้อหา : (Content) :

หนวยยอย(Element) 1: กําหนดโครงสรางองคกร
เขาใจโครงสรางองคกร วางแผนบริหารจัดการองคกร

หนวยยอย(Element) 2: จัดวางตําแหนงบุคลากร
จัดองคกร วิเคราะหความสามารถบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามตําแหนงบุคลากร

หนวยยอย(Element) 3: สรรหาบุคลากร
วางแผนงานบุคลากร กําหนดหนาที่บุคลากร คัดสรรบุคลากร และจัดหาบุคคล

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
401 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บริหารบุคลากร

หนวยยอย(Element)
4011.1 กําหนดโครงสรางองคกร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) โครงสรางองคกรถูกจัดใหเปนไปตามขอกําหนด
ข) แผนการบริหารจัดการองคกรถูกจัดตามขอกําหนด

ขอบเขต (Range Statement)
1) ภาพสเก็ต
2) เลือกจากรูปภาพ
3) ใชคอมพิวเตอร

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางองคกรขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 การบริหาร และการจัดการองคกร

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
401 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บริหารบุคลากร

หนวยยอย(Element)
4011.2 จัดวางตําแหนงบุคลากร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ความสามารถของบุคลากรไดรับการวิเคราะหและจดบันทึก
ข) ทักษะการจัดองคกร ตําแหนงบุคลากรถูกจัดวางในองคกรตามความสามารถ
ค) กําหนดตําแหนงบุคลากรตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใบแผนงานบุคลากร

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การจัดองคกรขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 การวิเคราะหความสามารถของบุคลากร
KE 3 ลร. 3 หลักการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการวิเคราะห

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
401 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4011 บริหารบุคลากร

หนวยยอย(Element)
4011.3 สรรหาบุคลากร
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) แผนงานบุคลากรไดกําหนดตามวัตถุประสงค
ข) หนาที่บุคลากรไดกําหนดตามความสามารถ
ค) บุคลากรไดคัดสรรอยางเหมาะสมกับตําแหนง
ง) บุคลากรมีการจัดหาไดเหมาะสมกับงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใบบันทึกแผนงานบุคลากร

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบส่ังงาน
PE 2 ลป. 2 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับแผนงานบุคลากรขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 ความรูเกี่ยวกับหนาที่บุคลากร
KE 3 ลร. 3 หลักการคัดสรรบุคลากร
KE 4 ลร. 4 หลักการจัดหาบุคลากร

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการวิเคราะห

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
4012 พัฒนาบุคลากร
กลุมเปาหมาย (Target group) :

ผูมีความสนใจ ระดับหัวหนางาน การศึกษาขั้นต่ํามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีรางกาย
สมบูรณ สุขอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงาม

คําสรุป : (Overview) :
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาความรูทักษะวิชาชีพ

เนื้อหา : (content) :

หนวยยอย(Element) 1: พัฒนาบุคลิกภาพ
        จริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม ทักษะพ้ืนฐานในวิชาชีพ

หนวยยอย(Element) 2 : พัฒนาความรูทักษะวิชาชีพ
        การรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ ความรูดานผลิตภัณฑ และการเลือกใชผลิตภัณฑ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
401 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4012 พัฒนาบุคลากร

หนวยยอย(Element)
4012.1 พัฒนาบุคลิภาพ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) จริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพ
ข) บุคลิกภาพที่เหมาะสม
ค) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ปฏิบัติงานจริง
2) ความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ทักษะพ้ืนฐานในวิชาชีพ
KE 2 ลร. 2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
KE 3 ลร. 3 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหลูกคา

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ความพึงพอใจของลูกคา
2 สังเกตการปฏิบัติงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
401 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4012 พัฒนาบุคลากร

หนวยยอย(Element)
4012.2 พัฒนาความรูทักษะวิชาชีพ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ศึกษา เพ่ิมทักษะในวิชาชีพ
ข) เพ่ิมทักษะ ความรูในดานผลิตภัณฑ
ค) ศึกษาและวิเคราะหความตองการของลูกคา

ขอบเขต (Range Statement)
1) สังเกตการปฏิบัติงาน
2) ความพึงพอใจของลูกคา

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 การรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 ความรูเกี่ยวกับการเลือกใชผลิตภัณฑขั้นพ้ืนฐาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกขอมูล
2 ใบบันทึกผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




