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การพฒันาองคก์ร ดว้ย Job ของหนว่ยงาน และ Job 
ของตาํแหนง่งาน 

 (OD base on Function Matrix and Job Description) 
 

วทิยากร : อาจารยธ์นเุดช  ธาน ี
กรรมการผูจ้ดัการสถาบนั People Develop Center 

อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 
วทิยากรและทีUปรกึษาผูเ้ชีUยวชาญดา้น HR จากประสบการณ์ดา้น HRM & HRD กวา่ 29 ปี 

ปรญิญาโท MBA มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

6 มนีาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

หลกัการและเหตผุล 

หนึUงในเครืUองมอืในการพัฒนาองคก์ร (Organization Development) คอื การกําหนด Job ของหน่วยงานหรอืกําหนด
ภารกจิหลักของฝ่าย/แผนกใหช้ดัเจนดว้ย Function Matrix  เพืUอใหก้ารประสานงานภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
งานราบรืUนไมส่ะดดุ หรอืเกดิการเกยีงงานขึkน อกีทั kงยังชว่ยลดความขัดแยง้ในการทํางานระหวา่งหน่วยงาน  แลว้นําภารกจิหนัก
มาเขยีนเป็นหนา้ทีUงานหลักแตล่ะของตําแหน่งในฝ่าย/แผนก ดว้ย Modern Job Description ทีUม ีKPI และ Competency เพืUอ
นําไปใชใ้นการพัฒนาองคก์ร ไมว่า่จะเป็น   

หลักสตูรฝึกอบรมนีkจงึไดรั้บการออกแบบและปรับปรงุขึkนใหมจ่ากประสบการณ์ในการทํางานดา้น HR กวา่ 28 ปี เพืUอ
ชว่ยใหอ้งคก์รของทา่นพัฒนาองคก์รง่าย ๆ อยา่งเป็นขั kนเป็นตอนดว้ย Function Matrix และ Modern Job Description  

 

วตัถปุระสงคข์องการเรยีนรู ้

1. เพืUอเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ หลักการ แนวคดิ เกีUยวกบัการพัฒนาองคก์ร 
2. เพืUอเป็นการเสรมิสรา้งทักษะในการจัดทํา Job ของหน่วยงานใหช้ดัเจนเป็นรปูธรรม ดว้ย Function Matrix 
3. เพืUอเสรมิสรา้งทักษะ และเทคนคิในการออกแบบและจัดทํา Job ของตําแหน่งงาน ดว้ย Modern Job Description) สมัยใหม่
ทีUม ีCompetency และม ีKPI  

4. สามารถนํา Function Matrix และ Modern Job Description ไปตอ่ยอดในการพัฒนาองคก์รไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  
5. เพืUอสรา้งความชดัเจนในการทํางานระหวา่งหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดยีวกนั ลดการเกีUยวงานและความขัดแยง้ในการ
ทํางาน 

6. สามารถนําความรูท้ ีUไดรั้บไปกําหนด ทบทวน ปรับปรงุ JD หน่วยงานของตน ใหม้ ีFunctional Competency และ Managerial 
Competency  เหมาะสมกบัการทํางาน และบทบาทหนา้ทีUงานทีUเปลีUยนไปตรงตามเป้าหมายขององคก์ร 

  

หวัขอ้สาํคญัของการเรยีนรู ้
สว่นที�  1  :  การพฒันาองคก์ร ดว้ยการกําหนด Job หรอืภารกจิหลกัของหนว่ยงาน (Function Matrix) 

• 3 ขั kนตอนในการจัดทํา Job ของหน่วยงาน (Function Matrix) 
• 4 แหลง่ขอ้มลูในการวเิคราะหห์า Key Job ของหน่วยงาน 
• Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัใินการจัดทํา Function Matrix ของฝ่ายงาน 
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• การนําขอ้มลูใน Function Matrix มาจัดทํา Job ของตําแหน่งงาน (Job Description) 
 

สว่นที� 2 : การพฒันาองคก์ร ดว้ยการออกแบบและจดัทํา Modern Job Description Version 4.0              
•  การออกแบบและจัดทํา Modern JD Version 4.0 บนพืkนฐานของ KPI และ Competency ทีUเช ืUอมโยงและทวนสอบได ้
ชดัเจน 
•  ตัวอยา่งทีU 1 : แบบฟอรม์ JD Version 4.0 
•  Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัใินการออกแบบและปรับปรงุแบบฟอรม์ JD ใหทั้นสมัยและใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 
 

สว่นที�  3  :  การเขยีน/จดัทาํ Modern Job Description บนพิืVนฐานของ Competency และ KPI 

•  ตัวอยา่งทีU 2 : การกําหนดหนา้ทีUหลักและรายละเอยีดของงานดว้ยพฤตกิรรมการทํางานทีUนยิมเขยีนใน Modern JD 
•  เทคนคิและขั kนตอนการวเิคราะหแ์ละกําหนด Position KPIs ของตําแหน่งงานใหส้อดคลอ้งกับหนา้ทีUงาน              
•  Workshop 3 : ฝึกปฏบิตักิําหนด Position KPIs ของตําแหน่งงานใน JD ใหส้อดคลอ้งกับหนา้ทีUงาน  
•  เทคนคิและขั kนตอนการวเิคราะหแ์ละกําหนด Job Competency ของตําแหน่งงานใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ทีUงาน      
•  Workshop 4 : ฝึกปฏบิตักิําหนด Job Competency ของตําแหน่งงานใน JD ใหส้อดคลอ้งกับหนา้ทีU งานและ Job KPIs 
 

สว่นที�  4  :  การนาํ Modern Job Description ไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

•  ตัวอยา่งทีU 3 : การนํา Modern JD ไปใชป้ระโยชนใ์นการสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม ่
•  ตัวอยา่งทีU 4 : การนํา Modern JD ไปใชป้ระโยชนใ์นวเิคราะหง์าน เพืUอกําหนดคา่จา้ง 
•  ตัวอยา่งทีU 5 : การนํา Modern JD ไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดทํา Training Roadmap, OJT และ IDP 
•  ตัวอยา่งทีU 6 : การนํา Modern JD ไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009 
•  ตัวอยา่งทีU 7 : การนํา Modern JD ไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย KPI และ Competency 
•  ตัวอยา่งทีU 8 : การนํา Modern JD ไปใชใ้นการจัดทํา Career Path และ Succession Plan 

  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 6 มนีาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 กมุภาพนัธ ์ 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีk 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืUอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 


