Professional Training Solution

หลักสูตร เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพื้นฐานCompetency & KPIs
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาวดีรงั สิต-แยกส ุทธิสาร

หลักการและเหต ุผล
การวิเคราะห์ งานเป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ ีทาํ ให้ องค์ การมั่นใจได้ ว่า องค์ การ
มีพนักงานที่มีความรู้และทักษะ ตรงตามตําแหน่ งงานที่องค์ การมอบหมายให้ รับผิดชอบ อีกทัง้ ยังสามารถทํางานใน
ตําแหน่ งงานนัน้ ๆ ให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์ การได้
การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการในการกําหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของงาน รวมทังคุ
้ ณสมบัติของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งงานหนึง่ ๆ เพื่อกําหนดให้ พนักงานทีด่ ํารงตําแหน่งนันๆ
้ ทํางานตามที่องค์การคาดหวัง ผลของการวิเคราะห์งาน
จะทําให้ องค์การได้ เอกสารที่สาํ คัญ 2 ฉบับ คือ ใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) หรื อที่เรี ยกย่อๆ ว่า JD และคุณสมบัติของ
ผู้ดํารงตําแหน่งงาน (Job Specification) หรื อ JS ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วเอกสารทัง้ 2 ฉบับนี ้จะถูกจัดทํารวมเป็ นเอกสารชิ ้นเดียวกัน เพื่อง่าย
ต่อการนําไปใช้ ประโยชน์ขององค์กร
การจัดทําใบพรรณนาลักษณะงาน (JD)มีความสําคัญต่อการทํางานภายในองค์การมาก เพราะเป็ นเอกสารที่ชว่ ยให้ พนักงาน
แต่ละตําแหน่งงานทราบถึง ขันตอนการทํ
้
างาน(Task) หน้ าที่(Duty) และขอบเขตความรับผิดชอบ (Responsibility) ในงานของตน
ปั จจุบนั ได้ มีการเพิม่ เติม “ตัวชี ้วัดความสําเร็ จ” (Key Performance Indicator – KPI) ขันพื
้ ้นฐานของงานแต่ละงาน (Task) เข้ าไปด้ วย
(บางตําราเรี ยกส่วนที่เพิม่ เติมนี ้ว่า Performance Standard หรื อมาตรฐานของผลงาน) เพื่อให้ ทงหั
ั ้ วหน้ างานและผู้ปฏิบตั ิงานทราบ
มาตรฐานของงานในตําแหน่งนันๆ
้ และยังสามารถประเมินผลได้ วา่ ผู้ดาํ รงตําแหน่งงานสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายนันได้
้ ตาม
มาตรฐานที่องค์การกําหนดหรื อไม่ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารจัดทําแผนฝึ กอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําใบพรรณนาหน้ าที่งาน (Job
Description)
2. การทบทวนบทบาท ความรับผิดชอบในการทํางานในปั จจุบนั ของตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
3. การพัฒนาใบพรรณนาหน้ าที่งานของบริ ษัทฯ ให้ สามารถเชื่อมโยงกับการบริ หารงานบุคคลด้ านอื่น ๆ เช่น การกําหนด
KPI ของตําแหน่งงาน การพัฒนาความสามารถ (Competency) เป็ นต้ น

หัวข้อการสัมมนา
•
•
•
•
•
•

วิเคราะห์ปัญหาในการจัดทํา ทบทวน พัฒนาและการนําใบพรรณาลักษณะงาน
ความจําเป็ น ความสําคัญ และประโยชน์ของใบกําหนดหน้าที่งาน JD
เทคนิคการเขียนใบกําหนดหน้าที่งาน
การกําหนด KPI ของตําแหน่งงาน
การวิเคราะห์หา Competencies ของตําแหน่งงาน
การเขียน JD ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
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• การเชื่อมโยง Job Description กับ
o การออกแบบ/ทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน
o ระบบการบริหารผลตอบแทน
o ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
o ระบบการพัฒนาการฝึ กอบรม ตามข้อกําหนดของระบบ ISO
o การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บนพื้นฐานของ KPI และบนพื้นฐาน Competency

ระยะเวลาในการเรียนร ้ ู 1วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
วิธีการสัมมนา
การบรรยาย (Lecture) การยกตัวอย่างประสบการณ์ และทํา Workshop การประชุมกลุม่ (Group
Discussion) การนําเสนอกลุม่ (Group Presentation) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ :
ผูบ้ ริหารและหัวหน้างานทุกระดับ และพนักงานในฝ่ าย HR

วิทยากรนําสัมมนาโดย :

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

o วิทยากรและที่ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ราคาท่านละ
Early Bird สม ัครและชําระ
ล่วงหน้า ลดพิเศษท่านละ

3%

ราคาสุทธิ

4,000

280

(120)

4,160

3,500

245

(105)

3,640

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.co.th
Email info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID_______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่า
สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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