
 

 
 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม อามารีบลูเลอวารด์ สขุมุวิท ซอย 5 

  หลกัการและเหตผุล 

ใบบรรยายลกัษณะงาน เป็นเอกสารทีม่คีวามสาํคญัต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะ

เป็นการกาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหน่งงานเพือ่ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่ง ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานแลว้ ยงัมขีอ้มลูที่

มคีวามสําคญัและจําเป็นในการบรหิารทรพัยากรบุคคล แต่การจดัทําใบบรรยายลกัษณะงานในปจัจุบนั ซึ่งเป็นยุคของการ

แขง่ขนัทางธุรกจิ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ไมว่่าจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีการเปลีย่นวธิกีารหรอืเปลีย่น

กระบวนการ ฯลฯ เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทํา JOB 

DESCRIPTION หรอื ม ีแต่การจดัทาํไม่ถูกตอ้ง อาจทาํใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชดัเจน

และความไมเ่ขา้ใจในงาน ดงันัน้ คณุสมบตัขิองใบบรรยายลกัษณะงานในยุคปจัจุบนั จงึตอ้งมคีวามยดืหยุ่น พรอ้มปรบัเปลีย่น

ตามไดร้วดเรว็ มคีวามกระชบั แต่ยงัคงประสทิธภิาพในการนําไปใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ี“SMART JD” จงึมบีทบาทสาํคญัในการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล เพราะเขยีนอยู่บนหลกัการ SMART จงึมคีวามกระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย 

ในกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1. ใหผู้อ้บรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ กระบวนการเขยีนและประโยชน์ของใบบรรยายลกัษณะงาน  

2. ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีกัษะในการวเิคราะหง์าน และการเขยีนคาํบรรยายลกัษณะงานภายใตห้ลกัการ SMART JD  

3. ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการนํา SMART JD ไปใชใ้นงานบรหิารงานบคุคลใน กระบวนการต่าง ๆ 

 

รายละเอียดเน้ือหาตามหลกัสตูร 

• ความหมายและประโยชน์ของใบบรรยายลกัษณะงาน  

• แนวคดิ ขัน้ตอน และวธิกีารจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน  

• การวเิคราะหง์านเพือ่จดัทาํใบบรรยายลกัษณะงาน 

• ขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการจดัทาํ SMART JD 

• ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํใบบรรยายลกัษณะงานงานภายใตห้ลกัการ  SMART JD 

• เทคนิคการวเิคราะห ์ KPI, COMPETENCY จาก SMART JD  

• การนํา  SMART JD ไปใชป้ระโยชน์ในกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  

-  การประเมนิคา่งาน    -  การสรรหาคดัเลอืกพนกังาน  

-  การฝึกอบรมพฒันาพนกังาน   - การบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

• ตวัอยา่ง WORK SHOP / กรณีศกึษา  การวเิคราะห ์KPI และ COMPETENCY จาก SMART JD การเขยีน SMART 

JOB DESCRIPTION ตาํแหน่งงานสาํคญัๆ 

• รายละเอยีดและเทคนิคทีอ่าจารยใ์ชใ้นการดาํเนนิการฝึกอบรม 

• การบรรยายอยา่งมสีว่นรว่ม (PARTICIPATIVE TECHNIQUES) 

• อภปิรายกลุ่ม  

• กรณีศกึษา (CASE STUDY) และ WORKSHOP 

การจดัทาํใบบรรยายลกัษณะงาน แบบ SMART JD 

โดย อาจารย ์พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

เชญิร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
 



  

  

ค่าลงทะเบียน  

รายการ กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา 

คา่สมัมนา/ท่าน 4,500.00 4,500.00 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 315.00 315.00 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 135.00  

ยอดชาํระสุทธิ 4,680.00 4,815.00 
 

พิเศษ โปรโมชัน่สาํหรบัองคก์รท่ีสมคัรอบรมเป็นกลุม่ 

โปร 1  สมคัร 3 ท่าน 5%      โปร 2  สมคัร 4 ท่านขึน้ไป ลด 10% 
 

ราคาน้ี รวม ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั 1 มือ้ อาหารวา่ง ชา-กาแฟ 2 มือ้ 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย นิติบุคคล ออกในนาม บริษทั อาภาฉาย จาํกดั   (สาํนักงานใหญ่) 

เลขที ่52/174 ถ.กรุงเทพกรฑีา ซอย 15 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร  10250  

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0105557086659  ค่าอบรม  สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่ายจรงิ 

(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

บรรยายโดย  อาจารย ์พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

การศกึษา    MBA., Graduate School of Commerce of Burapha University  
 

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี  

ด้านการสอน ทีป่รกึษา อาจารย ์และวทิยากรหลกัสตูรดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล อาท ิ

• การวเิคราะหง์านและการประเมนิคา่งาน                        เทคนิคและยทุธวธิกีารจ่ายโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจาํปี  

• การบรหิารคา่ตอบแทนและการจดัทาํโครงสรา้งเงนิเดอืน    เทคนิคการวเิคราะหแ์ละบรหิารอตัรากาํลงั  

• การจดัทาํ HR Strategic และ HR Budgeting                  ทกัษะการเป็นหวัหน้างานและ HR for Line  

• การออกแบบกระบวนการประเมนิผลการปฎบิตังิานดว้ย KPI และ Competencies  

• การจดัทาํ Training Roadmap  

ด้านการทาํงาน  

• กลุ่มบรษิทัพรรณธอิร ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคล และ กรรมการบรหิาร บรษิทัเทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร ์จาํกดั  

• ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย Vice President, หวัหน้าทมีปฏบิตักิารและคา่ตอบแทนดา้นทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัอตุสาหกรรมทาํเครือ่งแกว้ไทย จาํกดั ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัมหพนัธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จาํกดั ผูจ้ดัการแผนก, ฝา่บบรหิารทรพัยากรบุคคล  

• บรษิทัโตโยตา้ ลสีซิง่ จาํกดั   ธนาคารกรงุเทพพาณิชยก์าร จาํกดั หวัหน้างานบรหิารเงนิเดอืนและสวสัดกิาร  

ความเช่ียวชาญ  

• การพฒันาระบบ HRIS                                                     การประเมนิคา่งาน จากสถาบนั HAY  

• จดัทาํคา่ตอบแทน-จดัทาํโครงสรา้งเงนิเดอืนรปูแบบต่าง ๆ          การวเิคราะหแ์ละจดัทาํ KPI และ Competency 

• การออกแบบสายความกา้วหน้าในอาชพีและ IDP Plan จากสถาบนั Hewitt  

• การออกแบบพฒันาระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน โดยใช ้KPI และ Competency  

ผลงานทางวิชาการ  

• หนงัสอื HRMBA จุดประกายความคดิ เสรมิอาวธุดา้นบรหิารคน  

• หนงัสอื SMART JD คาํบรรยายลกัษณะงานที ่กระชบั ฉลาด ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย 



 

 

 

บรษิทั________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยูอ่อกใบกํากบัภาษ_ี___________________________________________________________ 

___________________________________________เลขประจาํตวัผูผู้เ้สยีภาษ_ี______________ 

ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________เบอรโ์ทรศพัท ์_____________ต่อ_____ 

เบอรม์อืถอื_____________Fax: _____________ E-mail: _______________________________  

 

เขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูร____________________________________________วนัที_่_____________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

 

 

วิธีชาํระค่าลงทะเบียนอรมสมัมนา 

    [   ] ชาํระดว้ยเงนิสด    [   ] เชค็สัง่จ่าย บรษิทั อาภาฉาย จาํกดั 

    [   ] โอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทั อาภาฉาย จาํกดั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี177-2-48344-1 

          กรณีโอนเงนิ กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนมาที ่เบอรแ์ฟกซ ์02 7360050 หรอืโทร 02-736-0408 เพือ่ยนืยนั 

หมายเหตุ 

         1. กรณุานําหนงัสอืรบัรองการหกั ณ ทีจ่่ายมายนืในวนัสมัมนา 

         2. เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบัเพือ่ยนืยนัและผลการลงทะเบยีนเขา้รว่มการอบรมหลงัจากไดร้บัเอกสารแลว้ 

         3. หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มการอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน้ากอ่นวนังาน  7 วนัทาํการ หากไมแ่จง้ 

            ทา่นตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเป็นจาํนวนเงนิ 50 % ของอตัราคา่ลงทะเบยีน 

สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส  ดาํเนินการโดย บริษทั อาภาฉาย  จาํกดั 

เลขที ่52/174  ถ.กรุงเทพกรฑีา15 แขวง / เขตสะพานสงู กรงุเทพมหนคร 10250 

เลขทะเบยีนพานิชย ์0105557086659  Tel No. 0 2736 0408, 0 273 1035 Fax. 02-736 0050 

**โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานของทา่น และผูเ้ขา้รว่มสมัมนา) 
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