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Professional Training Solution 

 

การจดัทาํแบบกาํหนดหนา้ทีง่าน (Job Description:JD) 

โดยใช ้Competency เป็นพืน้ฐาน 

                          วนัที ่16 มกราคม 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. 

Arize Hotel 

หลกัการและเหตุผล 

   ปัจจัยสําคญัทีอ่ยูเ่บือ้งหลังความสําเร็จของธรุกจิกค็อื การวเิคราะหง์านและการจัดทําใบกําหนดหนา้ทีง่าน ซึง่จะ
เป็นพืน้ฐานแรกของพนักงานทีจ่ะตอ้งมแีละตอ้งทราบ เพือ่จะไดท้ราบบทบาทของตนเองวา่จะตอ้งมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
อะไรบา้ง เมือ่รูแ้ลว้ตวัเองจะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถและพัฒนาศกัยภาพอยา่งไร จงึจะทํางานนัน้ประสบความสําเร็จ
ได ้  ประสทิธภิาพในการบรหิารงานเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน/์พันธกจิและเป้าหมาย ซึง่จําเป็นตอ้งอาศัยความรู ้ความสามารถของ
บคุลากรผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ขึน้อยูก่บัการวเิคราะหง์าน ทําแบบกําหนดหนา้ทีง่านใหถ้กูวธิแีละสอดคลอ้งกบัความสามารถหลักของ
องคก์ร และ การพัฒนาตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้ผูบ้งัคับบญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสนับสนุนซึง่กนัและกนั  อนั
จะทําใหอ้งคก์รกา้วไปสูค่วามสําเร็จได ้ 

วตัถปุระสงค ์และผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหง์านเบือ้งตน้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความสําคญัของการจัดทําแบบกําหนดหนา้ทีง่าน 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีข่องตนเอง และเกดิความภาคภมูใิจในการปฏบิตัหินา้ที ่
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ทักษะในการหลักการพจิารณาในการจัดทําแบบกําหนดหนา้ทีง่าน 
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รปูแบบการเรยีนรู:้  
 
บรรยาย ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษาจรงิที ่วทิยากรนํามาเป็นตัวอยา่ง มุง่เนน้การทําขอ้มลูจากแบบฟอรม์ทีอ่งคก์รสว่นใหญไ่ด ้
ปฏบิตัแิละใชเ้ป็นแบบในการพัฒนาพนักงาน โดยไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัการตรวจสอบมาตรฐานชัน้นํา  
 

หวัข้อการฝึกอบรม 

 โครงสรา้งหลกัสตูร 

1. กระบวนการ  สาเหตแุละความสําคัญ ในการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) 
2. ความสมัพันธ ์ระหวา่ง Job Analysis  Job Descriptions  Job Specifications 
3. ขัน้ตอนการทํา Job Analysis 
4. การนําผลการวเิคราะหง์านไปใชใ้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
5. ใครบา้งทีม่หีนา้ทีใ่นการวเิคราะหง์าน 
6. การใชเ้ครือ่งมอื Competency มาเป็นพืน้ฐานในการเขยีนแบบกําหนดหนา้ทีง่าน 
7. ประโยชนข์องการจัดใบกําหนดหนา้ทีง่านและการนํามาใช ้

o นําไปใชใ้นการประเมนิคา่งาน 
o การนําไปเขยีน Functional Competency 
o นําไปใชใ้นการสรรหาและคัดเลอืกพนักงาน 

8. รายละเอยีดการจัดทําใบกําหนดหนา้ทีง่านแบบสมัยใหม ่
9. คํากรยิาทีใ่ชข้ ึน้ตน้ในการเขยีนใบกําหนดหนา้ทีง่านของแตล่ะตําแหน่งงาน 
10. สรปุความเชือ่มโยง/ความสมัพันธข์อง การวเิคราะหง์าน ใบกําหนดหนา้ทีง่าน โดยใชเ้ครือ่งมอื competency 
11. Workshop การฝึกปฏบิัตกิารเขยีนจรงิ ตามแบบฟอรม์ทีกํ่าหนดให ้

หมายเหต>ุ>>ให้ผูเ้ข้าอบรมเตรียม Job ของตวัเองมาฝึกปฏิบติัในการเขียนให้เสรจ็ตามแบบฟอรม์ท่ี

วิทยากรได้กาํหนดมาให้ 

วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพง็ 

 ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

• ผู้จดัการแผนกบคุคล บริษัท โรบนิสนั ราชดําริ จํากดั 

• ผู้จดัการส่วนการบคุคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian 

Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd. 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 

• ท่ีปรึกษา บริษัท อีซ่ีสเต๊ก จํากดั บริษัท พลาซา่ซพัพลาย จํากดั ฯลฯ 

วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย สรุปความคิดรวบยอดโดยวทิยากร   การระดมสมอง/การนาํเสนอ-ร่วมอภิปราย 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

    หลกัสตูร “การจดัทาํแบบกาํหนดหนา้ทีง่าน (Job 
Description:JD) 

โดยใช ้Competency เป็นพืน้ฐาน 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________รหสัไปรษณีย_์___________ 

   เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________________________________สาขา___________ 

   

 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: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


