
  

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. 
(เปด Login 08.00 น.)

JOB DESCRIPTION (JD) ที่ดี จะสามารถใช�ประโยชน�ในการ
บริหารงาน HR ได� ตั้งแต�การสรรหาคัดเลือกบุคคล การพัฒนา 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต� :

 ทําอยางไรจะพัฒนา JD ที่เปนอยูใหมีความชัดเจน
ในเรื่องของ KPIs (Key Performance Indicators) 
และ Competencies
 ทําอยางไร JD ที่ไดจัดทําไวแลวจะถูกนํามาใชประโยชน
ในการบริหารงาน HR อยางเต็มที่
 หลักสูตรนี้มีคําตอบ พรอมแนวทางดําเนินการ
เพ่ือประโยชนในดาน HR ของทุกองคการ

พิเศษ

ผู�เข�าอบรมทุกท�านจะได�รับหนังสือ 

“การจัดทํา Job Description 
 สมัยใหม� (ภาคปฏิบัติ)” 
ฟรี 1 เล�ม

JOB
บนพ้ืนฐาน COMPETENCY 
                        และ KPIs

เทคนิคการจดัทํา

รุ�นท่ี 33
มอบวุฒิบัตร

www.hrcenter.co.th

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูดูแลงาน HR ทุกระดับ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ
ผูสนใจทั่วไป

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 25 พ.ย. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ�
วิทยากรและท่ีปรึกษาดาน

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

DESCR IPT ION

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน



หัวข�อการฝ�กอบรม
 วิเคราะหปญหาในการจัดทํา ทบทวน พัฒนาและการนํา

ใบกําหนดหนาท่ีงานไปใชในองคการ
 ความจําเปน ความสําคัญ และประโยชนของใบกําหนดหนาท่ีงาน
 เทคนิคการเขียนใบกําหนดหนาท่ีงาน

 การกําหนด Key Performance Indicators ของตําแหนงงาน
 การวิเคราะหหา Competencies ของตําแหนง
 การเขียน JD ใหใชประโยชนไดจริง

 การทบทวน ตรวจสอบใบกําหนดหนาท่ีงาน
 การเช่ือมโยงใบกําหนดหนาท่ีงานกับ:

 การออกแบบ / ทบทวนโครงสรางการบริหารงาน
 ระบบการบริหารผลตอบแทน
 ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 ระบบการพัฒนาและฝกอบรมตามขอกําหนดของระบบ ISO 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ KPIs และ Competencies
 ระบบความกาวหนาในอาชีพ

 Workshop : ฝกปฏิบัติในการจัดทําใบกําหนดหนาท่ีงาน

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุนท่ี 33” (วันท่ี 2 ธ.ค. 2564)

DESCRIPTION

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


