เทคนิคการจ ัดทํา Job Description
สมัยใหม่แบบง่ายๆ

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี

ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีไI ด ้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
N นํ าหลายแห่ง จากประสบการณ์การทํางานในองค์กรชัน
N นํ ากว่า 24 ปี
และองค์กรธุรกิจชัน

28 มกราคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
I ัดสัมมนาอาจเปลีย
I นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
เครืI อ งมื อ การจั ด การในการทีIจ ะมอบหมายและติด ตามงาน รวมทั งN เป็ นเข็ ม ทิศ ในการพั ฒ นาสมรรถนะ
(Competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นัI นก็ คอ
ื ใบกําหนดหน ้าทีงI าน (Job Description: JD) หรือ
รายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทํา JD หลายประการ อาทิ
ืI มโยง Competency ทีม
1) บริษัทมีการจัดทํา JD แล ้ว แต่ไม่รู ้จะเชอ
I ไี ปสู่ Training Road Map ของแต่ละ
ฝ่ ายงานได ้อย่างไร?
2) แบบฟอร์ม JD ฝ่ าย HR ก็ ออกแบบให ้แล ้วนะ แต่หัวหน ้างานต ้นสัง กัด ไม่รู ้จะเขียนหน ้าทีแ
I ละความ
รับผิดชอบอย่างไรดีถงึ จะเหมาะสม?
3) บริษัทมีกําหนด Competency ของแต่ละตํ าแหน่งงานแล ้ว แต่ทําไมเวลา ISO/TS 16949: 2009 หรือ
ISO 9001:2008 Audit ทีไร โดน NC เรือ
I ง Competency ทุกทีเลย แบบนีNจะทําอย่างไรดีล่ะ จะได ้ไม่
ต ้องแก ้ NC กันบ่อย ๆ?
4) ใน JD ก็มก
ี ารกําหนด KPI แล ้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล ้องกับ Corporate KPI และ Department
ืI มโยงไปสูก
่ ารประเมินผลการปฏิบต
KPI ได ้อย่างไร? แล ้วมันเชอ
ั ป
ิ ระจําปี อย่างไรดี ?
้
5) เวลาประเมินผลทดลองงานจะนํ า JD ทีม
I อ
ี ยูไ่ ปใชประเมิ
นได ้อย่างไร?
ิ ธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปญ
JD ทีด
 ม
ี ป
ี ระสท
ั หาการจ ัดการต่าง ๆ ข้างต้นได้
หลั ก สูต รฝึ กอบรมนีN จงึ ได ้รั บการออกแบบและพั ฒนานีN ข น
ึN เพืIอ ช่วยให ้ท่านและองค์ก รของท่านพั ฒ นาทั ก ษะของ
ผู ้บริหารทุกระดับ ให ้สามารถ กําหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนั กงานในหน่วยงานของตนได ้อย่างเหมาะสม โดย
ทีท
I า่ นไม่ต ้องจ ้างทีป
I รึกษาแพง ๆ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ว ัตถุประสงค์:
1. เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
I วกับความรู ้ทัIวไปเกีย
I วกับ JD ขัน
N ตอนการ
จัดทํา JD แนวทางการนํ า JD ไปใช ้งานในด ้านต่างๆ
้
2. สามารถความรู ้ไปใชในปรั
บปรุง JD ให ้สอดคล ้องกับแนวทางการ Audit
3. สามารถกําหนด JD สมัยใหม่ให ้มี Functional competency และ Managerial
ืI มโยงไปสู่
competency ในการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และเชอ
ั เจนเป็ นรูปธรรม
Training Road Map ได ้อย่างชด
4. สามารถนํ าความรู ้ทีไI ด ้รับไปกําหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน
ให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ และบทบาทหน ้าทีงI านทีเI ปลีย
I นไป
ตรงตามเป้ าหมายขององค์กร
ืI มโยง JD KPI ไปสูก
่ ารประเมินผลการปฏิบต
5. สามารถเชอ
ั งิ านประจําปี ในอนาคตได
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
สว่ นที 1: สารพ ันเรือ
 งน่ารูเ้ กีย
 วก ับ Job Description
1. ความหมายของใบกําหนดหน ้าทีงI าน (JD : Job description)
2. ความสําคัญและประโยชน์ของ JD?
3. อุปสรรคทีม
I ักพบในการจัดทํา JD
4. Workshop 1: การกําหนดแนวทางแก ้ไขปั ญหาในการจัดทํา JD ขององค์กร
ั พันธ์ของใบกําหนดหน ้าทีงI าน (JD : Job description) กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis)
5. ความสม
และคุณลักษณะของผู ้ปฏิบัตงิ าน (JS : Job Specification)
6. HR, ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน, ผู ้บังคับบัญชา หรือผู ้บริหาร ใครบ ้างทีค
I วรเป็ นผู ้กําหนด JD?
ส่วนที 2: ขนตอนในการจ
ัN
ัดทํา Easy Modern Job Description
7. 7 องค์ประกอบสาํ คัญทีI Easy Modern JD สมัยใหม่ควรจะมี
8. การทบทวนขอบเขตหน ้าทีห
I ลักของหน่วยงานกับตําแหน่งงานด ้วย Function Matrix
9. การเขียน Easy Modern JD
10. Workshop 2: การกําหนด / ทบทวน หน ้าทีค
I วามรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
11. ตัวอย่างคําทีน
I ย
ิ มเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน
สว่ นที 3: การจ ัดทํา Job Competency ของตําแหน่งงาน
12. ความหมาย และประเภทของ Competency
13. ขัน
N ตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตําแหน่งงาน
14. Workshop 3: การกําหนด Job Competency ของแต่ละตําแหน่งงานใน JD ให ้สอดคล ้องกับบทหน ้าทีI
และความรับผิดชอบ
สว่ นที 4: การจ ัดทํา Training Road Map จาก Job Competency ใน Job Description
ั พันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map
15. ความสม
16. การจัดทํา Training Road Map บนพืน
N ฐานของ Job Competency
17. การจัดทํา Job Competency Mapping ของหน่วยงาน
ื มโยง JD ก ับการประเมินผลการปฏิบ ัติงาน
สว่ นที 5: การเชอ
ั
18. ความสมพันธ์ของ Job KPI, Department KPI และ Corporate KPI กับการประเมินผลการปฏิบต
ั ป
ิ ระจําปี
19. ขัน
N ตอนการวิเคราะห์หา Job KPI ของตําแหน่งงาน
20. แนวทางการกําหนดปั จจัยและนํN าหนัก Corporate KPI และ Department KPI และ Job KPI ในการประเมินผล
ปฏิบต
ั งิ านประจําปี
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

21. การประเมินผลทดลองงานจาก Job KPI

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 28

มกราคม 2562

ค่าส ัมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีN
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีI 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีI 014-2-63503-8
I บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงI แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีI จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีI 0-2615-4479
ืI บริษัท เบอร์ตด
I หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังI จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงI แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีI จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
I า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไI ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงI แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีI จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
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อบรม, สัมมนา, เทคนิค, การจัดทํา Job Description
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