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JD-based KPIs
and Competency

JD หรือ Job Description ใบกําหนดหนาที่งาน อยางไรก็ตามการจัดทํา JD ปจจุบันยังคงเปนปญหากับ
ถือไดวาเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปใชเปน
องคการหลายแหง ผูจัดทํา JD ไมรูวิธีการและขั้นตอนที่
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ถูกตองในการเขียน JD โดยเฉพาะการกําหนด KPIs
มนุษยในองคการ พบวาในอดีต JD ที่กําหนดขึ้น
และ Job Competency รวมถึงไมรูวา JD ที่กําหนดขึ้น
บงบอกแตเพียงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
นั้นสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการบริหารและ
ในงานเทานั้น ปจจุบัน JD ที่นํามาใชในองคการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางไร ทําให JD ที่เขียนขึ้น
นั้นไดกําหนดถึงตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
มาในปจจุบันระบุเพียงแคขอบเขตหนาที่งานเทานั้น
Performance Indicator: KPIs) เปนผลลัพธที่ ดังนั้นหลักสูตร JD – based Competency & KPIs จึง
เปนรูปธรรมเพื่อใชวัดผลสําเร็จในการทํางานของ
มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูถึงวิธีการและขัน้ ตอนการเขียน
ตําแหนงงานนั้น ๆ นอกเหนือจาก KPIs แลว
JD ของตนเองที่ถูกตอง เปาหมายการอบรมในหลักสูตร
JD ยังใชเปนเครื่องมือกําหนดความสามารถใน
นี้ก็คือผูเรียนแตละคนจะตองสามารถเขียน JD ของ
หนาที่งาน (Job Competency) เพื่อนําไปใชเปน
ตนเองไดตามรูปแบบที่วิทยากรนําเสนอ ผูเรียนสามารถ
ปจจัยประเมินพฤติกรรมและนําไปสูการพัฒนา
เขาใจและเชื่อมโยง JD ที่กําหนดขึ้นกับงานทรัพยากร
ความสามารถของพนักงานตอไป
มนุษยในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ผูเขาฝกอบรมทุกทาน
(หมายเหตุ : ผูเรียนสามารถติดตอเพื่อขอ
จะไดรับหนังสือ
คําปรึกษาเรื่อง JD กับวิทยากรได เวลา 07.30 “เทคนิค การเขียน
09.00 น. และ 16.00 - 17.00 น. โดยนัดหมายกับ
Job Description
วิทยากรโดยตรงที่ dr.arporn@gmail.com
และ JR Matrix เลม 1”
ไมเสียคาใชจาย)
ราคา 300 บาท ฟรี 1 เลม
วิทยากร

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธฺุ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูเขียนหนังสือดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เกือบ 40 เลม

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในสายงาน
ทรัพยากรมนุษยและผูสนใจทั่วไป
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มอบวุฒิบัตร

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 8 - วันเสารที่ 9 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท /สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันศุกรที่ 8 กันยายน 2560

วันเสารที่ 9 กันยายน 2560

ความเข้ าใจเกี่ยวกับ Job Description

ความหมายและเหตุผลการจัดทํา Job Description

บทบาทของหัวหนางานและฝายบุคคลที่มีตอ Job
Description

ความแตกตางของการเขียน Job Description ในอดีตและ
ปจจุบัน
องค์ ประกอบของการจัดทํา Job Description ในภาพรวม

องคประกอบหลักของ Job Description
- ขอมูลทั่วไป
- การติดตอกับหนวยงานตาง ๆ
- ผังโครงสรางของตําแหนงงาน
- คุณสมบัติขั้นตํ่าของตําแหนงงาน
- วัตถุประสงคของตําแหนงงาน
- ความสามารถของตําแหนงงาน (Job Competency)
แนวทางการเขียน Job Responsibility Matrix (JR Matrix)

เทคนิคการจัดลําดับงาน

เทคนิคการจัดลําดับงานแยกตามตําแหนงงาน (JR Matrix)

แนวทางการถอดขอบเขตงานจาก JR Matrix

แนวทางการกําหนดตัวชีว้ ัดผลงานหลัก (Key
Performance Indicators: KPIs) ของตําแหน่ ง

การกําหนด KPIs ของตําแหนงจาก JD

แนวทางกําหนดคานํ้าหนัก คาเปาหมาย และระดับการ
ประเมินตาม KPIs

การเชื่อมโยง KPIs ในการประเมินผลงาน
แนวทางกําหนด Competency ของตําแหน่ ง

การกําหนด Competency จาก JD

การเชื่อมโยง Competency ในการประเมินผลงาน
ความสําเร็จและหลุมพรางการจัดทํา JD

การเตรียมตัวของนัก HR

แนวทางการสื่อสารการจัดทํา JD

สรุปประเด็นการเขียน JD และการนําไปปรับใชในองคการ
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