
 

 
 

  Job Analysis and SMART JD
การกาํหนดบทบาทหนา้ที�ใหท้กุคนทาํงาน 

ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัท ั�งองคก์ร 
 คอืปจัจยัที�จะทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

 
 

การวเิคราะห์งานเสมอืนเป็นหวัใจของการบรหิารทรพัยากรบคุคล เพราะเป็นข้อมูลที�มีความสําคญัและ
จําเป็นในการนําไปใช้บรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจัดทําใบบรรยาย
ลกัษณะงาน ซึ�งเป็นเอกสารที�มคีวามสําคญัต่อการบรหิารงานบุคคลในยุคปจัจุบนั เพราะนอกจากจะเป็นการ
กําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบเพื�อใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานแล้ว หากสามารถกําหนดบทบาทหน้าที�ให้ทุก
คนปฏบิตังิานไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัทั �งองค์กรได้ ก็จะเป็นการเพิ�มโอกาสบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดงันั �น 
คุณสมบตัิของใบบรรยายลักษณะงานที�มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
กระชบั ฉลาด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารคนไดห้ลากหลาย    
 

วตัถปุระสงค ์

�. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกบังานและวเิคราะห์งานไดอ้ย่างถูกต้อง 
2. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถจดัทําคาํบรรยายลกัษณะงาน (SMART JD) ได ้ 
3. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจในการนํา SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารคนใน

หน่วยงาน 
 

หวัขอ้ฝึกอบรม  

�. แนวคดิและองคป์ระกอบในการวเิคราะห์งาน 
�. เคร ื�องมอื กระบวนการ และการนําผลการวเิคราะห์งานไปใช้ประโยชน์ 
�. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งาน เพื�อให้ได้งานและคุณสมบตัิของคนที�เหมาะสม จุดเร ิ�มต้นของ

กระบวนการเขยีน JD   
Workshop : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์งาน  
4. ความสําคญัและแนวปฏบิตัทิ ี�ด ี(Best Practice) ในการจดัทํา JD (คาํบรรยายลกัษณะงาน)     

 ความหมายและประโยชน์ของ JD  

 องคป์ระกอบหลกัของ JD 

 ใครควรเป็นผู้จดัทํา JD 

 ข้อจํากดัและแนวทางแก้ไขในการจดัทํา JD 
5. ความเชื�อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทํางาน และกระบวนการ

จดัทํา JD เพื�อกําหนดบทบาทหน้าที�ของคนให้ทํางานสนับสนุนเป้าหมายขององคก์รรว่มกนัเป็นหลกั 
6. เทคนิคการกําหนดบทบาทหน้าที� (JD) เพื�อป้องกนัปญัหา 

 งานซํ�าซ้อนระหว่างหวัหน้า-ลูกน้อง 

ขอเชิญเขา้ร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลกัสูตร 



 JD ตําแหน่งผู้จดัการ เหมอืนกบั JD ตําแหน่งของลูกน้อง (ผู้จดัการทํางานแบบเสมยีน) 

 งานที�ควรจะทํา ไม่ใช่งานที�อยากจะทํา 

 งานซํ�าซ้อนกนัระหว่างหน่วยงานเดยีวกนั และต่างหน่วยงาน 

 ฯลฯ 
7. ทําไมต้องเป็น SMART JD และมรีปูแบบ มอีงคป์ระกอบอย่างไร ? 
8. ขั �นตอนและวธิกีารจดัทําใบบรรยายลกัษณะงานภายใต้หลกัการ SMART JD 

 การเขยีนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD  

 ตวัอย่าง SMART JD   
  Workshop : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์งานและการเขยีน SMART JD  

9. เทคนิคการวเิคราะห ์Competency จาก SMART JD เพื�อการฝึกอบรมพฒันาพนักงาน 

 หลกัการและแนวคดิของ Competency 

 ประเภทและความหมายของ Competency 

 ความสําคญัของ Competency แต่ละประเภท กบับคุลากรแต่ละระดบั 

10. เทคนิคการวเิคราะห์และกําหนด KPI จาก SMART JD เพื�อการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

 ความรู ้ความเข้าใจเกี�ยวกบัตวัชี�วดัความสําเรจ็ 

 คณุลกัษณะและประเภทของตวัชี�วดั 

 การกําหนดตวัชี�วดัและคา่เป้าหมาย 
Workshop : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD  
11. การนํา SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล อาท ิ

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย KPI และ Competency 

 การสรรหาคดัเลอืกพนักงาน 

 การฝึกอบรมพฒันาพนักงาน 

 การประเมนิคา่งาน 

 ฯลฯ 
 

วิธีการอบรม 

-   การบรรยายพรอ้มตวัอย่างประกอบ  
-   แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ผ่านกรณีศกึษา 
-   Workshop 

 

ระยะเวลา : หลกัสูตร 1 วนั   (6 ชั �วโมง)    
 

 อาจารยพ์งศา  บญุชยัวฒันโชติ วิทยากรในการฝึกอบรม 

- อดตีกรรมการบรหิารองคก์ร และผู้อํานวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล ขององคก์รชั �นนําหลายแห่ง  
- ประสบการณ์งานบรหิารทรพัยากรบคุคลและองค์กรมากกว่า 30 ปี อาท ิ

 Plantheon Group Companies.  

 CIMB Thai Bank, Co,LTD. 



 Thai Glass Industry, Co,LTD  

 Mahaphant Fibre Cement, Co,LTD 

 TOYOTA Leasing (Thailand), Co,LTD 
- ปจัจุบนัเป็นวทิยากร อาจารย์ ที�ปรกึษา ดา้นบรหิารองคก์รและทรพัยากรบคุคล ให้กบัองคก์รต่างๆ 
- ผลงานเขียน :  

 หนังสอื  HRMBA  “จุดประกายความคดิ เสรมิอาวุธการบรหิารคน” 

 หนังสอื SMART JD “คาํบรรยายลกัษณะงานที�กระชบั ฉลาด ใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

หลกัสตูร    การกําหนดบทบาทหน�าที่ให�ทุกคนทํางาน Job Analysis and SMART JD 
    ไปสู�เป�าหมายเดียวกันทั้งองค�กร คือป�จจัยที่จะทําให�องค�กรบรรลุเป�าหมาย 
กาํหนดการ      วนัที�  � กมุภาพนัธ์ ����  เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมเซนต์เจมส ์สุขุมวทิ ซ.26 

 

ราคา/ท่าน Vat 7% ราคารวม Vat 
หัก ณ 

ที�จ่าย 3% 
ราคาหลังหัก 

ณ ที�จ่าย 
ราคาปกต ิ 4,000 280 4,280 120 4,160 
สมาชกิ,โอนกอ่น 1 สัปดาห ์ 3,700 259 3,959 111 3,848 
3 ท่านขึ�นไป 3,400 238 3,638 102 3,536 
5 ท่านขึ�นไป 3,000 210 3,210 90 3,120 
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