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เทคนิคการจัดทํา

Job

รุนที่

20

(มอบวุฒิบัตร)

Description
บนพื้นฐาน Competency และ KPIs
Job Description (JD) ที่จัดทําไวอยางมี
ประสิทธิภาพจะสามารถนํามาใชประโยชน
ในการบริหารงาน HR ไดตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกบุคคล การพัฒนา และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต :
จะพัฒนา JD ที่เปนอยูใหมีความชัดเจน
ในเรื่องของ KPIs (Key Performance
Indicators) และ Competencies ไดอยางไร

ทําอยางไร Job Description (JD) ที่ไดจัดทํา
ไวแลวจะถูกนํามาใชประโยชนในการบริหาร
งานทรัพยากรมนุษยอยางเต็มที่

การฝกอบรมหลักสูตรนี้มีคําตอบ พรอม
แนวทางดําเนินการเพื่อประโยชนตอ HR ของ
ทุกองคการ
วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ผูเขาฝกอบรม
หลักสูตรนี้จะไดรับ
หนังสือ 2 เลมฟรี
1. การจัดทํา Job Description
สมัยใหม (ภาคปฏิบัติ)
ราคา 180 บาท
2. มารูจัก Competency กันเถอะ
ราคา 150 บาท

วัน เวลา
เวล และสถานที่

วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

หัวขอการฝกอบรม

วิเคราะหปญหาในการจัดทํา ทบทวน พัฒนาและการนําใบกําหนดหนาที่งานไปใชในองคการ
ความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของใบกําหนดหนาที่งาน
เทคนิคการเขียนใบกําหนดหนาที่งาน
การกําหนด Key Performance Indicators ของตําแหนงงาน
การวิเคราะหหา Competencies ของตําแหนง
การเขียน JD ใหใชประโยชนไดจริง
การทบทวน ตรวจสอบ ใบกําหนดหนาที่งาน
การเชื่อมโยงใบกําหนดหนาที่งานกับ
การออกแบบ / ทบทวนโครงสรางการบริหารงาน
ระบบการบริหารผลตอบแทน
ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ระบบการพัฒนาและฝกอบรม ตามขอกําหนดของระบบ ISO
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ KPIs และ Competencies
ระบบความกาวหนาในอาชีพ
Workshop : ฝกปฏิบัติในการจัดทําใบกําหนดหนาที่งาน
ãºÊÁÑ¤ÃËÅÑ¡ÊÙμÃ “à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ Job Description º¹¾×é¹°Ò¹ Competency áÅÐ KPIs ÃØ‹¹·Õè 20”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3% รวมจายสุทธิ กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
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4,280
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1. ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ Job Description ÊÁÑÂãËÁ‹
(ÀÒ¤»¯ÔºÑμÔ)
ÃÒ¤Ò 180 ºÒ·

วิธกี ารชําระเงิน

2. ÁÒÃÙŒ¨Ñ¡ Competency ¡Ñ¹à¶ÍÐ
ÃÒ¤Ò 150 ºÒ·

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขทีป่ ระจําตัวผูเ สียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

