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ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และ

เป็นท่ีนิยมจัดทำกันในองค์กรท่ีใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนน้ัน ตารางทักษะการทำงาน

หรือ Skill Matrix  นำมาใชส้ำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเลือกคนทำงานในหน้าท่ีงานต่าง ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้จัดการ

และหัวหน้างานรู้ว่าพนักงานที่ได้รับการประเมินทักษะมาแล้ว สามารถมอบหมายหรือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เพียงใด  

และยังนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานในทางหน่ึงด้วย  อย่างไรก็ตาม การจัดทำตารางทักษะ

การทำงานหรือ Skill Matrix น้ีก็มีปัญหาหลายประการเช่น การระบุตัวชี้วัดทักษะท่ีกำหนดไว้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะท่ี

เป็น Soft Skills หรือทักษะด้านการคิดและการทำงานกับบุคคล (หรือท่ีเรียกว่า Human Skills) เน่ืองจากเป็นลักษณะของ

ทักษะท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าทักษะตามตวังานหรือ Hard Skills ท่ีสามารถวัดหรือประเมินได้ง่าย นอกจากน้ียังปรากฏ

ความผิดพลาดของหลายองค์กรในการกำหนดวิธีการประเมินทักษะ และการจัดทำข้อมูลหน้าที่งานหรือการเขียนใบ

กำหนดหน้าท่ีงานหรือ Job Description ท่ียังไม่มีประสิทธิผล ทำให้การจัดทำตารางทักษะการทำงานยังไม่เรียบร้อย  จึง

เป็นท่ีมาของหลักสูตรน้ีท่ีจะต้องเรียนรู้ท้ังในเร่ืองการจัดทำใบกำหนดหน้าท่ีงานและการจัดทำ Skill Matrix  

หลักสูตรน้ีออกแบบโดยวิทยากรท่ีมีประสบการณ์อย่างสงูในการจัดทำระบบ Competency ท่ีมีความซับซ้อน

มากกว่าระบบ Skill Matrix  ให้กับหลากหลายองค์กร โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม   

มุ่งสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดและแนวทางในการจัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ  

Skill Matrix รวมท้ังการกำหนดตัวชี้วัดทักษะ และการประเมินทักษะท่ีต้องการ 

ตามหน้าท่ีงานตา่ง ๆ โดยมุ่งเรียนรู้ท้ังทักษะท่ีเป็น Hard Skills และ Soft Skills   

โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนำไป 

ทำงานจริงในองค์กรของท่านได ้

 

รับ Free !!! E-Book 
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วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้  

1. เข้าใจความหมายของทักษะ และตารางทักษะการทำงานอย่างถูกตอ้ง รวมท้ังความแตกต่างระหว่าง                   

ทักษะกับความรู้ และทักษะกับพฤติกรรมการทำงาน  

2. เข้าใจการนำเอา Skills Matrix มาปรับใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล และบทบาทหน้าท่ี                     

ของหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix  พร้อมตัวอย่างของหลายองค์กร  

3. เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์และประเมินทักษะ การกำหนด Skills Matrix  และฝึกปฏิบัติการจัดทำ Skills 

Matrix  

4. เข้าใจความเชือ่มโยงและหน้าท่ีงานของหัวหน้างานในการสอนงานท่ีหน้างานและ Skills Matrix  

5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำในการจัดทำ Skills Matrix  และการสอนงานท่ีหน้างานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสดุระหว่างผู้เขา้อบรม/สัมมนากับวิทยากร 

กำหนดการการเรยีนรู ้

วนัที ่1 ของการอบรม  

เวลา   กิจกรรม  

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test 20 ข้อ)  

09.00-16.00 น.  Skills Matrix วันท่ี 1  

-    หน้าท่ีของ HR และหัวหน้างานในการจดัทำ Skills Matrix  

-    ทักษะการทำงาน (Skills) คืออะไร และสำคัญอย่างไร  

-    ทำความเขา้ใจเร่ืองทักษะสองแบบ  

+  ทักษะเชิงเทคนิคหรือทักษะท่ีใช้กำลังกายเป็นหลัก   (Technical Skills)  

+  ทักษะการทำงานระหว่างบุคคลหรือทักษะท่ีใช้ความคิดเป็นหลัก (Soft Skills / 

People Skills) พร้อมรูปแบบท่ีหลากหลายของ Skills ท่ีแนะนำให้นำมาทำ Skills Matrix 

 -    ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร  
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-    ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  

-    ปัญหาท่ีมักพบในการจัดทำ Skill Matrix ท่ีเราต้องจัดการให้ดี  

-    Skills Matrix กับ Competency ต่างกันอย่างไร  

-    ทบทวนแนวทางการจัดทำ Skill Matrix จากใบกำหนดหน้าท่ีงาน (Job Description)  

-    ความเชื่อมโยงระหว่างใบกำหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) กับ Skills Matrix และ

ตัวอย่างการปรับปรุงงาน  

-    เม่ือจะทำ Skills Matrix ให้ได้ผลดี ต้องทำอะไรบ้าง  

-    แนวทางการวิเคราะห์งานจากใบกำหนดหน้าท่ีงาน เพื่อกำหนด Skill Matrix  

+ วิเคราะห์หน้าท่ีงาน และงาน (Job Activity)  

+ วิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  

+ วิเคราะห์รายการทักษะท่ีต้องใช้เพื่อไปกำหนด Skills Matrix ตามตำแหน่งงาน  

ฝกึปฏบิตั ิ : วิเคราะห์งานและกำหนดรายการทักษะตามตวัอย่าง  

• ทักษะเชิงเทคนิคหรือทักษะท่ีใช้กำลังกายเป็นหลัก   (Technical Skills)  

• ทักษะการทำงานระหว่างบุคคลหรือทักษะท่ีใช้ความคิดเป็นหลัก (Soft Skills 

/ People Skills) วิทยากรให้คำแนะนำ 

 -    ข้อแนะนำในการกำหนดรายการทักษะตามหน้าท่ีงาน (Functional Skills)  

+  แนวทางการกำหนดรายการทักษะ และตั้งชื่อรายการทักษะ  

+  แนวทางการให้ความหมายเชิงปฏิบัต ิ เพื่อนำไปใช้จัดทำตัวชี้วัดทักษะ  

ฝกึปฏบิตั ิ :  การตั้งชื่อรายการทักษะและการให้ความหมายเชิงปฏิบัต ิวิทยากรให้

คำแนะนำ 

- สรุปสิง่ท่ีได้เรยีนรู้ในวันท่ี 1 และหัวข้อเรียนรู้ในวันท่ี 2 
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วนัที ่2 ของการอบรม  

09.00-16.00 น.  Skills Matrix วันท่ี 2  

-    กรอบกำหนดระดับทักษะขององค์กรของเรา  

ฝกึปฏบิตั ิ : ระดับทักษะขององค์กรของเราควรเป็นอย่างไรดี ???  

-    แนวทางการกำหนดพฤติกรรมหลัก (Key Action) 

ฝกึปฏบิตั ิ: จดัทำตัวชี้วัดทักษะตามเกมกิจกรรมและตัวอย่าง  

• ทักษะเชิงเทคนิคหรือทักษะท่ีใช้กำลังกายเป็นหลัก   (Technical Skills)  

• ทักษะการทำงานระหว่างบุคคลหรือทักษะท่ีใช้ความคิดเป็นหลัก (Soft Skills / 

People Skills) วิทยากรให้คำแนะนำ 

 -    การประเมินทักษะหรือ Skill และตัวอย่างการประเมินท่ีนิยมใช้  

ฝกึปฏบิตั ิ:  กำหนดแนวทางการประเมินทักษะตามตัวอย่าง 

 - วิธีให้คะแนนประเมินทักษะแบบเข้าใจง่าย พร้อมแนวทางการประเมิน  

ฝกึปฏบิตั ิ: กำหนดออกแบบประเมินทักษะตามตัวอย่าง พร้อมนำเสนองานท่ีมอบหมาย  

• ทักษะเชิงเทคนิคหรือทักษะท่ีใช้กำลังกายเป็นหลัก   (Technical Skills)  

• ทักษะการทำงานระหว่างบุคคลหรือทักษะท่ีใช้ความคิด เป็นหลัก (Soft Skills / 

People Skills) วิทยากรให้คำแนะนำ  

-    สิ่งท่ีต้องกำหนดเพื่อให้จดัทำ Skill Matrix ได้ผลดี  

+  กำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และ นโยบายอ่ืนท่ีชัดเจนเช่น นโยบายการ

ทำงานท่ีต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills  

+  อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงาน จัดทำทักษะให้ถูกต้อง  

+  กำหนด Template ของ Skills Matrix ท่ีชัดเจน  

+  กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่ หัวหน้างาน/พนักงาน  
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+  เชื่อมโยงตารางทักษะกับการ On-the-Job Training (OJT)  

• ปัญหาของการ On-the-Job Training (OJT) ท่ีพบในองค์กร  

• OJT เชื่อมโยงกับ Skill Matrix อย่างไร  

• nแนวทางการทำแผนการสอนงานแบบ OJT ให้เชื่อมโยงกับ Skill Matrix  

-    สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

-    ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test 20 ข้อ) 

-    ทบทวนการนำไปใช้งานจริงในองค์กร 

แนวทางการเรยีนรู ้

 หลักสูตรน้ี ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน                                       

(Blended Learning) โดยประกอบด้วย  

• บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) และตอบข้อซักถาม 

 • กรณีศึกษา  

• การหารือแลกเปลี่ยนความเห็น  

• เกมกิจกรรม  

• ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

กลุม่เปา้หมาย 

ผู้จัดการและหัวหน้างานท่ีองค์กรกำหนดงาน 
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วทิยากร 

ดร.ชชัวาล  อรวงศศ์ภุทตั 

  วิทยากรและท่ีปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในงานบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  5,700 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 6,099 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  6,500 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 6,955 บาท  

 

หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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