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หลกัสตูร  เทคนิคการจดัทํา Job Description บนพ้ืนฐานCompetency & KPIs 

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 

เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด ถ.วิภาวดีรงัสิต-แยกสทุธิสาร 

 

หลกัการและเหตผุล 
 
  การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทาํให้องค์การม่ันใจได้ว่า องค์การ

มีพนักงานที่มีความรู้และทักษะ ตรงตามตาํแหน่งงานที่องค์การมอบหมายให้รับผิดชอบ อีกทัง้ยงัสามารถทาํงานใน

ตาํแหน่งงานนัน้ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้  

การวเิคราะห์งาน คือ กระบวนการในการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงาน รวมทัง้คณุสมบตัิของ

ผู้ปฏิบตัิงานในตาํแหนง่งานหนึง่ๆ  เพ่ือกําหนดให้พนกังานท่ีดํารงตําแหนง่นัน้ๆ ทํางานตามท่ีองค์การคาดหวงั ผลของการวิเคราะห์งาน

จะทําให้องค์การได้เอกสารท่ีสาํคญั 2 ฉบบั คือ ใบพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ JD และคณุสมบตัิของ

ผู้ดํารงตาํแหนง่งาน (Job Specification) หรือ JS ซึง่โดยทัว่ไปแล้วเอกสารทัง้ 2 ฉบบันีจ้ะถกูจดัทํารวมเป็นเอกสารชิน้เดียวกนั เพ่ือง่าย

ตอ่การนําไปใช้ประโยชน์ขององค์กร 

การจดัทําใบพรรณนาลกัษณะงาน (JD)มีความสาํคญัตอ่การทํางานภายในองค์การมาก เพราะเป็นเอกสารท่ีชว่ยให้พนกังาน

แตล่ะตําแหนง่งานทราบถงึ ขัน้ตอนการทํางาน(Task) หน้าท่ี(Duty) และขอบเขตความรับผิดชอบ (Responsibility) ในงานของตน   

ปัจจบุนัได้มีการเพ่ิมเตมิ “ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ” (Key Performance Indicator – KPI) ขัน้พืน้ฐานของงานแตล่ะงาน (Task) เข้าไปด้วย 

(บางตําราเรียกสว่นท่ีเพ่ิมเติมนีว้า่ Performance Standard หรือมาตรฐานของผลงาน) เพ่ือให้ทัง้หวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงานทราบ

มาตรฐานของงานในตาํแหนง่นัน้ๆ  และยงัสามารถประเมินผลได้วา่ ผู้ดาํรงตาํแหนง่งานสามารถปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ได้ตาม

มาตรฐานท่ีองค์การกําหนดหรือไม ่ซึง่จะนําไปสูก่ารจดัทําแผนฝึกอบรมและพฒันาท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคญัของการจดัทําใบพรรณนาหน้าท่ีงาน (Job 

Description) 
2. การทบทวนบทบาท ความรับผิดชอบในการทํางานในปัจจบุนัของตําแหนง่ตา่ง ๆ ในองค์กร ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 
3. การพฒันาใบพรรณนาหน้าท่ีงานของบริษัทฯ ให้สามารถเช่ือมโยงกบัการบริหารงานบคุคลด้านอ่ืน ๆ เช่น การกําหนด 

KPI ของตําแหนง่งาน การพฒันาความสามารถ (Competency)  เป็นต้น 
 

หวัขอ้การสมัมนา 

• วิเคราะหปั์ญหาในการจดัทาํ ทบทวน พฒันาและการนาํใบพรรณาลกัษณะงาน 

• ความจาํเป็น ความสาํคญั และประโยชนข์องใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน JD 

• เทคนคิการเขยีนใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน 

• การกาํหนด KPI ของตาํแหนง่งาน 

• การวิเคราะหห์า Competencies ของตาํแหนง่งาน 

• การเขยีน JD ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
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• การเชื่อมโยง Job Description กบั 

o การออกแบบ/ทบทวนโครงสรา้งการบริหารงาน 

o ระบบการบริหารผลตอบแทน 

o ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

o ระบบการพฒันาการฝึกอบรม ตามขอ้กาํหนดของระบบ ISO 

o การประเมินผลการปฏิบตัิงาน บนพ้ืนฐานของ KPI และบนพ้ืนฐาน Competency 

 

ระยะเวลาในการเรยีนร ู ้ 1วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิธีการสมัมนา 

การบรรยาย (Lecture) การยกตวัอย่างประสบการณ ์และทาํ Workshop การประชมุกลุม่ (Group 
Discussion) การนาํเสนอกลุม่ (Group Presentation) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะสําหรบั : 
 

ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานทกุระดบั และพนกังานในฝ่าย HR 
  

วิทยากรนําสมัมนาโดย : 

อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาวี 
o วิทยากรและท่ีปรึกษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลและพฒันาองคก์ร  

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 4,000 280 (120) 4,160 
Early Bird สมคัรและชําระ
ลว่งหนา้ ลดพเิศษทา่นละ 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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 
เทคนิคการจดัทํา Job Description บนพ้ืนฐาน Competency และ KPIs 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID_______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่

สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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