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23. หลักสู ตร “Workshop - การกาหนดและเขียน Job Description”
Workshop - Writing Effective Job Descriptions
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
การกาหนดหน้าที่งานและเขียนลักษณะงานที่ชดั เจนของพนักงานแต่ละตาแหน่ง (Job Description - JD) เป็ นพื้นฐาน
แรกและเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ในการบริ หารงาน เพราะจะทาให้คนทางานเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบงาน
อะไรบ้าง และเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
องค์กรที่ทา JD ได้ละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมทุกตาแหน่งงานแล้ว ถือว่ามีพ้นื ฐานการบริ หารงานที่ดี เพราะ JD
นั้น เป็ นพื้นฐานที่จะนาไปต่อยอดทาระบบบริ หารงานบุคคลอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น
 ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงาน เพราะเมื่อกาหนดคุณสมบัติไว้ชดั เจน ย่อมง่ายต่อการวัดและทดสอบระดับ
ความรู ้และทักษะตามตาแหน่งงาน หากพนักงานคนใดความรู ้หรื อทักษะเรื่ องใดต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดใน JD
ก็จะเป็ นความจาเป็ นในการพัฒนาความรู ้และทักษะเรื่ องนั้นๆ (Training Needs)
 ใช้เป็ นพื้นฐานในการประเมินค่างานในการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตามหลักการ
สมัยใหม่ที่ องค์กรควรจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงานแต่ละตาแหน่ง
 นอกจากนั้น ยังใช้เพื่อเลี่ยงภาระตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับปัจจุบนั ได้อีกด้วย (พรบ.คุม้ ครองแรงงานฯ
มาตรา 11/1 “....ให้ผปู ้ ระกอบกิจการดาเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทางานในลักษณะเดียวกัน กับลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ”) ดังนั้น การกาหนด
หน้าที่งานที่ชดั เจน (ทา JD ให้ชดั เจนด้วย) ระหว่างลูกจ้างประจากับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (พนักงาน Subcontract) ย่อมทาให้พน้ จากภาระตามกฎหมายได้
 ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาตระหนักถึงความสาคัญในการทา JD ที่ชดั เจน ละเอียด และครอบคลุม
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้ถึงประโยชน์ของการมี JD ที่ชดั เจน ละเอียด และครอบคลุม ทั้งที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ต่อตนเองที่เป็ นหัวหน้างาน และต่อพนักงาน
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการ รู ปแบบ รายละเอียด และวิธีการของการกาหนดหน้าที่งาน และการเขียน JD
ที่ดี
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิในการกาหนดหน้าที่งานของพนักงานแต่ละตาแหน่งให้ชดั เจน และฝึ ก
เขียน JD เพื่อให้เป็ นพื้นฐานในการจะนาไปประยุกต์ใช้งานจริ งต่อไป
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานในทุกหน่วยงาน
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4. เนือ้ หาและกาหนดการอบรม
09.00 – 10.30 – แนวคิดและหลักการในการกาหนดหน้าที่งาน

10.30– 10.45

- เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อให้ได้ JD ที่ชดั เจน ละเอียด และครอบคลุม
- ประโยชน์ของการมี JD ที่ดี และการนา JD ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานบุคคลด้าน
อื่นๆ
Coffee Break

10.45 – 12.00 - องค์ประกอบของ JD ที่ดี พร้อมตัวอย่าง
- ขั้นตอนในกากาหนดหน้าที่งาน และการจัดทา JD
- เทคนิคและวิธีการในการเขียน JD ที่ชดั เจน ละเอียด และครอบคลุม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 - ทบทวนรายละเอียดงานของแต่ละตาแหน่งที่จะนามาฝึ กเขียน JD
- ฝึ กปฏิบตั ิ; เขียน JD (แบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน เขียน JD ของตาแหน่งงานจริ ง)
 การเขียน JD ในส่ วนข้อมูลทัว่ ไป
 การเขียน JD ในส่ วนที่เป็ นลักษณะงาน
 การเขียน JD ในส่ วนที่เป็ นคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ง
 การเขียนส่ วนท้ายของ JD และการลงลายมือชื่อรับทราบงานของพนักงาน
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - ฝึ กปฏิบตั ิ; เขียน JD (ต่อ)
- วิทยากรนา JD ที่เขียน (เลือกมาบางตาแหน่ง) มาเป็ นกรณี ศึกษา ชี้แนะจุดที่ควร
ปรับปรุ งในการเขียนเพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาเข้าใจหลักการและวิธีการมากยิง่ ขึ้น
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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