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นกัสรรหาบุคลากรมืออาชีพ 

** หลักสูตรใหม่**   (2 days Professional Recruiter) 

รุน่ท่ี 1 >> วันพฤหัสบดี-ศุกรท่ี์  7-8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

รุน่ท่ี 2 >> วันพุธ-พฤหัสบดีท่ี  29-30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

กลับมาอีกคร้ังกบัหลักสูตรอบรมที่เรียนรู้ได้ ในราคาเกินคุ้มค่า !!! 

ราคาพเิศษ  เหลือเพยีงท่านละ 7,200 บาทเท่าน้ัน 

พร้อมรับหนังสือฟรีท่านละ 1 เล่มทันที +++ 

 (ราคาปกติท่านละ  9,500 บาท) 
 

                       

หลักการและเหตุผล 

      งาน HR ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ได้น าเอาเคร่ืองมือและเทคนิควิธีมาใช้เพ่ือให้บริหารจัดการ คนท างาน และ
ช่วยให้องค์กรสามารถขบัเคล่ือนผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

หลักสูตรนี ้ออกแบบมาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก  HR มือใหม่ ท่ีเพ่ิงมา
จากหน่วยงานอ่ืน หรือจบใหม่ รวมท้ัง Recruiter ท่ีมีประสบการณ์ในงาน ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและน าไปปรับใช้ใน
การท างานได้จริง 

หัวข้อการสัมมนา   

วันที ่1 
 

 โลกการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปของยคุธุรกิจ 4.0  
- ความเปล่ียนแปลงของการจ้างงานในยคุธุรกิจ 4.0  
- รูปแบบการจ้างงานและกฎหมายเก่ียวกับการจ้างงานท่ี “ต้องรู้”  
- สรุปความท้าทายและทักษะของ Professional Recruiters   ท่ีต้องการสาหรับธุรกิจยคุ 4.0  
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 แนวทาง 10 อย่างเพ่ือปรับงานสรรหาบุคลากรให้ เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment)  
- คาดการณ์ความเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานปัจจุบัน/อนาคต  
- ท างานสรรหาอย่างมีกลยทุธ์และแผนงานตอบสนองกลยทุธ์  
- เลือกท างานท่ีสร้างคุณค่ามากกว่างานประจ าท่ีไม่ได้ผลมากนัก  
- รู้แนวทางวิเคราะห์อัตราก าลงั (Workforce Headcount) ท่ีต้องใช้ และสนับสนุนการบริหารก าลงัคนอย่างได้ผล  
- ประกาศและเลือกใช้ส่ือประกาศรับสมคัรงานท่ีตรงเป้าหมาย  
- แนะน าภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น (Recruitment Branding)  
- ก าหนดช่ือต าแหน่งงานให้น่าสนใจ และแนะน าต าแหน่งงานให้เห็น ภาพจริง (Realistic) และความคาดหวงั   
  ท่ีองค์กรมีต่อต าแหน่งงานนั้น  
- เลือกคนโดยเน้นทัศนคติท่ีใช้ส าหรับการท างานวันนีแ้ละวนัหน้า  
- สร้างและเข้าถึงแหล่งสรรหาใหม่ ๆ ในโลก On-line  
- ท างานเชิงธ ารงรักษาบุคลากร ด้วยการท า On-boarding  

 

วันที ่2 
 ความส าคัญของการต้ังค าถามสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน  
 ทบทวนรูปแบบการสัมภาษณ์ และค าแนะน าในการใช้รูปแบบ การสัมภาษณ์แต่ละแบบให้เหมาะกบัองค์กรของท่าน  

 เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  (Structured vs. Unstructured Interview)  
 รูปแบบการตั้งค าถามสัมภาษณ์ 3 แบบ  

- แบบอิงกับเวลาปัจจุบัน (Conventional)  
- แบบอิงกับเวลาในอดีต (Backward-looking)  
- แบบอิงกับเวลาอนาคต (Forward-looking)  

 เทคนิคแบ่งเวลาสัมภาษณ์ 3 ช่วง และแนวทางเลือกใช้ข้อค าถาม  
- ช่วงเปิดสัมภาษณ์  
- ช่วงดาเนินการสัมภาษณ์หลัก/ระหว่างสัมภาษณ์  
- ช่วงปิดสัมภาษณ์  

 แนวทางปฏิบัติระหว่างสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ผลดีย่ิงขึน้  
 เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)  
 ทบทวนสมรรถนะ (Competency) กบัการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ(Competency-based Interview) พร้อม

แนวทางปรับใช้ในองค์กร 
 3 ขัน้ตอนของการตั้งค าถามสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ  

พร้อมฝึกปฏิบัติ และวิทยากรให้ค าแนะน า :  
- เขียนตัวชี้วดัพฤติกรรม (Behavioral Indicators)  
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– ต้ังค าถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามตัวอย่าง  
 แนวทางวิเคราะห์ค าตอบผู้สมัครงาน พร้อมฝึกปฏิบัติ และวิทยากรให้ค าแนะน า  
 แนวทางการปรับแบบประเมินผลสัมภาษณ์  
 แบ่งบทบาทคัดเลือกคนของ HR กบั Line Manager  
 สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้และแนวทางการพัฒนาต่อไป 

 
 

วิธีการเรียนรู้ : 
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม 
- อภิปรายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคาแนะนา 
- การบ้านนาส่งหลังฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย : 
- เจ้าของธุรกิจขนาด SME 
- ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร 
- เจ้าหน้าท่ีสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์/มือใหม่ 
- ผู้สนใจในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 

 

  

วิทยากร  ดร.ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทตั  
วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลและบุคลากร  
พ่ีเลีย้งด้านการพัฒนาบคุลากรให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 
ผู้ เขียนหนังสือหลายเล่มได้แก่... 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 1  มื้อ  พร้อมใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 7,200 504 216 7,488 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

