หลักสู ตร “การจัดทาแบบกาหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็ นพืน้ ฐาน”

หลักการ/แนวความคิด
ใบกาหนดหน้าที่ ลกั ษณะงาน เป็ นเอกสารที่ มีความสาคัญต่ อการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์เป็ นอย่างมาก เพราะ
นอกจากจะเป็ นการก าหนดหน้าที่ ค วามรั บผิด ชอบของต าแหน่ งงานเพื่อให้ผูด้ ารงต าแหน่ ง ใช้เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานแล้ว ยังมีขอ้ มูลที่มีความสาคัญและจาเป็ นในการบริ หารทรัพยากรบุคคล แต่การจัดทาใบกาหนดลักษณะงาน
ในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว ไม่ว่าจะเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนวิธีการหรื อเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ เป็ นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้ว ย ถ้าองค์ก รไม่มีก ารจัด ทา Job Description หรื อ มี แต่ ก ารจัด ทาไม่ถูก ต้อง อาจทาให้เกิด ปั ญหาเกี่ ยวกับการ
บริ หารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชดั เจนและความไม่เข้าใจในงาน ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานใน
ยุค ปั จ จุ บนั จึ งต้องมีค วามยืด หยุ่น พร้ อมปรั บเปลี่ยนตามได้รวดเร็ ว มีความกระชับ แต่ ยงั คงประสิ ทธิภ าพในการ
นาไปใช้งานได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเห็นความสาคัญของการ ของการจัดทาแบบกาหนดหน้าที่งาน
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการจัดทาแบบกาหนดหน้าที่งาน

หัวข้ อการสั มมนา
1. กระบวนการ สาเหตุและความสาคัญ ในการวิเคราะห์งาน
2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications
3. ขั้นตอนการท า Job Analysis
4. การนาผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน

6. การใช้เครื่ องมือ competency มาเป็ นพื้นฐานในเขียนแบบกาหนดหน้าที่งาน
7. ประโยชน์ของการจัดใบกาหนดหน้าที่งาน
- นาไปใช้ในการประเมินค่างาน
- การนาไปเขียน Functional competency
- นาไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
8. รายละเอียดการจัดทาใบกาหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่
9. คากริ ยาที่ใช้ข้ ึนต้นในการเขียนใบกาหนดหน้าที่งานของแต่ละตาแหน่งงาน
10. สรุ ปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกาหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่ องมือ Competency
11. Workshop การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนจริ ง ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
หมายเหตุ ให้ผ้ เู ข้ าสัมมนาได้ เตรียม job ของตัวเอง มาฝึ กปฏิบัติในการเขียนให้ เสร็จ ตามแบบฟอร์ มที่วทิ ยากรได้
เตรียมมาให้
วิธีการฝึ กอบรม
-การบรรยายและ สรุ ปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
-ประสบการณ์ และการยกตัวอย่าง
-การระดมสมอง / นาเสนอ / ร่ วมอภิปราย
เหมาะสาหรับ
-หัวหน้างาน หรื อ ผูท้ ี่เตรี ยมตัวเป็ นหัวหน้างานในอนาคต
-เจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลาในการอบรม
: 1 วัน
: วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น.

โดยวิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
อัตราค่าสัมมนา
อัตราค่าสัมมนาบุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท
สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท
กรุ ณานาเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3% มาด้วยในวันสัมมนา
ประเภท
สมาชิก IOD
ผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม
สั มมนา

Vat 7%

3,600
4,000

252
280

หัก ณ ที่จ่าย
3%
108
120

กรณีไม่ มีหนังสื อ หัก ณ ที่จ่าย
3%
(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,852
4,280

กรณีมีหนังสื อหั ก ณ ที่จ่าย
3%
รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,744
4,160

*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
อัตราค่าสัมมนานี้ได้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
วิธีชาการชาระเงิน
1)ชาระด้วยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุ ณาเตรี ยมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
2)ชาระด้วยเช็คสัง่ จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
3)โอนเงินเข้าบัญชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” บัญชีออมทรัพย์ “เลขที่ 270-2-01913-0
-ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่
*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผูโ้ อนต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมเอง
*กรณี ชาระเงินล่วงหน้า กรุ ราส่งสาเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อ บริ ษทั , หลักสูตร, พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มา
ตามที่อยู่ E-mail. หรื อ บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์)
*เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% กรุ ณานามาให้ในวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเต็มจานวน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com
สงวนลิขสิ ทธ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

*บริ ษทั ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก 0125558010150
วิธีการสมัครเพื่อเข้ ารับการอบรม
กรุ ณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาตามที่อยูอ่ ีเมล์ iodseminarhr@gmail.com
หรื อกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร สารองที่นงั่ ผ่านทางเว็ปไซต์
การยืนยันการอบรม
1.สถาบันจะแจ้งยืนยันการอบรมวัน / เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมหากท่านไม่ได้รับการยืนยัน
กรุ ณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ
2.กรุ ณาชาระเงินก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทาการ กรณี ชาระด้วยการโอนเงินกรุ ณาส่งหลักฐาน
การโอนมาล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรมหรื อชาระช้าสุดที่หน้างาน ณ วันอบรม กรณี เป็ นเช็คหรื อเงินสด
*กรณียกเลิกการจอง
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึ กอบรมอย่างน้อย 5 วันทาการหรื อก่อนบริ ษทั แจ้งยืนยันการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ 20% ของค่าบริ การ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ ายบริการข้ อมูล
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com

