[Pick the date] [หลักสู ตรการสรรหาบุคลากรและเทคนิคการสั มภาษณ์ ]

การสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
ั ภาษณ์งานอย่างมืออาชพ
ี
และเทคนิคการสม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

09.00-16.00 น.

โรงแรมซีตรั ส สุขุมวิท 11
หลักการและเหตุผล
ั ภาษณ์เพือ
การสม
่ คัดเลือกบุคลากรนับได ้ว่าเป็ นหน ้าทีท
่ ส
ี่ าํ คัญอีกอย่างหนึง่ ของหัวหน ้างาน
ผู ้จัดการ ผู ้บริหาร ทัง้ นีเ้ พราะหากเราสามารถคัดเลือกคนทีเ่ หมาะสมกับงานและองค์กรแล ้วก็
จะทําให ้ทีมงานของเรามีความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน
้ แต่หากมีความผิดพลาดในขัน
้ ตอน
ดังกล่าว ก็จะทําให ้เกิดการสูญเปล่าทัง้ เวลาและงบประมาณ และอาจเกิดปั ญหาอืน
่ ๆ ขึน
้ มา
ภายในองค์กร ดังนัน
้ ผู ้บริหารหรือหัวหน ้างานจึงต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจในเรือ
่ งเทคนิคการ
ั ภาษณ์ดงั กล่าว
สม
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข ้าใจในหลักการ กระบวนการและตระหนั กถึงความสําคัญของการ
สรรหาคัดเลือกพนั กงาน
ั ภาษณ์เพือ
2. เพือ
่ เสริมสร ้างพัฒนาทักษะการสม
่ การคัดเลือกพนักงานให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม
หัวข ้อการฝึ กอบรม
1.การสร ้างกระบวนการสรรหา คัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ
ี เป็ นอย่างไร
2.นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชพ
3.การวิเคราะห์หาความต ้องการของแต่ละตําแหน่งงาน
4.Job Description กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
้ อ
5.การนํ า Competency มาใชเพื
่ สร ้างเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
6.การ รีครูตเมนต์ให ้ได ้ Best Team
ื่ สารและการตัง้ คําถามเชงิ พฤติกรรม
7.เทคนิคการสอ
8.การวางแผนการจ ้างงาน ให ้ได ้คนทีเ่ หมาะกับตําแหน่งงาน
ั ภาษณ์งาน ทีส
9.การเตรียมคําถามในการสม
่ อดคล ้องกับคุณสมบัตข
ิ องตําแหน่งงานทีต
่ ้องการ
10.การสร ้างแรงจูงใจเพือ
่ ความได ้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรทีเ่ หนือกว่าคูแ
่ ข่ง
11.เครือ
่ งมือชว่ ยในการประเมินพนักงานก่อนและหลังการจ ้างงาน
12.เครือ
่ งมือในการคัดกรอง การประเมินผู ้สมัครงานเพือ
่ การว่าจ ้าง
13.ระบบจัดการใบสมัครงาน
14.การคัดเลือกผู ้สมัครงานทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ไม่ตรงสายงาน
ั ภาษณ์งาน ตัง้ แต่ เริม
ั ภาษณ์
15.ตัวอย่างและเหตุการณ์จําลองการสม
่ ต ้น จน ปิ ดการสม
ื ค ้นแหล่งทีม
16.การสบ
่ าของผู ้สมัครงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
17.ปั ญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปั จจุบัน
ั มนา
วิธก
ี ารสม

ั ภาษณ์(Role Play)
การบรรยาย กรณีตัวอย่าง การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารสม
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ระยะเวลา

1

วัน (09.00-16.00 น.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้

ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
หรือสง่ Mail : ptstraining3@gmail.com พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่
(Professional Training Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th E-mail: info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ั ภาษณ์
หล ักสูตร “การสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบและเทคนิคการสม
ี ”
งานอย่างมืออาชพ
ส่ งมาที่ public.ptstraining@gmail.com หรื อ info.ptstraining@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ ___________________เลขภาษีบริษทั ____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา
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