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JD หรือ Job Description ใบกําหนดหนาที่งานถือไดวาเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ พบวาในอดีต JD ที่กําหนดขึ้นบงบอกแตเพียงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ในงานเทานั้น ปจจุบัน JD ที่นํามาใชในองคการนั้นไดกําหนดถึงตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator:
KPIs) เปนผลลัพธที่เปนรูปธรรมเพื่อใชวัดผลสําเร็จในการทํางานของตําแหนงงานนั้น ๆ นอกเหนือจาก KPIs แลว
JD ยังใชเปนเครื่องมือกําหนดความสามารถในหนาที่งาน (Job Competency) เพื่อนําไปใชเปนปจจัยประเมิน
พฤติกรรมและนําไปสูการพัฒนาความสามารถของพนักงานตอไป
อยางไรก็ตามการจัดทํา JD ปจจุบันยังคงเปนปญหากับองคการหลายแหง ผูจัดทํา JD ไมรูวิธีการและขั้นตอนที่
ถูกตองในการเขียน JD โดยเฉพาะการกําหนด KPIs และ Job Competency รวมถึงไมรูวา JD ที่กําหนดขึ้นนั้น
สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางไร ทําให JD ที่เขียนขึ้นมาในปจจุบัน
ระบุเพียงแคขอบเขตหนาที่งานเทานั้น
ดังนั้นหลักสูตร JD – based Competency & KPIs จึงมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูถึงวิธีการและขั้นตอนการเขียน JD
ของตนเองที่ถูกตอง เปาหมายการอบรมในหลักสูตรนี้ก็คือผูเรียนแตละคนจะตองสามารถเขียน JD ของตนเองได
ตามรูปแบบที่วิทยากรนําเสนอ ผูเรียนสามารถเขาใจและเชื่อมโยง JD ที่กําหนดขึ้นกับงานทรัพยากรมนุษยในเรื่อง
ตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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ความเข้ าใจเกี่ยวกับ Job Description

ความหมายและเหตุผลการจัดทํา Job Description

บทบาทของหัวหนางานและฝายบุคคลที่มีตอ Job
Description

ความแตกตางของการเขียน Job Description ในอดีตและ
ปจจุบัน
องค์ ประกอบของการจัดทํา Job Description ในภาพรวม

องคประกอบหลักของ Job Description
- ขอมูลทั่วไป
- การติดตอกับหนวยงานตาง ๆ
- ผังโครงสรางของตําแหนงงาน
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- วัตถุประสงคของตําแหนงงาน
- ความสามารถของตําแหนงงาน (Job Competency)
แนวทางการเขียน Job Responsibility Matrix (JR Matrix)

เทคนิคการจัดลําดับงาน

เทคนิคการจัดลําดับงานแยกตามตําแหนงงาน (JR Matrix)

แนวทางการถอดขอบเขตงานจาก JR Matrix

แนวทางการกําหนดตัวชีว้ ัดผลงานหลัก (Key
Performance Indicators: KPIs) ของตําแหน่ ง

การกําหนด KPIs ของตําแหนงจาก JD

แนวทางกําหนดคานํ้าหนัก คาเปาหมาย และระดับการ
ประเมินตาม KPIs

การเชื่อมโยง KPIs ในการประเมินผลงาน
แนวทางกําหนด Competency ของตําแหน่ ง

การกําหนด Competency จาก JD

การเชื่อมโยง Competency ในการประเมินผลงาน
ความสําเร็จและหลุมพรางการจัดทํา JD

การเตรียมตัวของนัก HR

แนวทางการสื่อสารการจัดทํา JD

สรุปประเด็นการเขียน JD และการนําไปปรับใชในองคการ
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