หลักสู ตร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training
หลักการและเหตุผล:
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่า ทรัพยากรบุคคลเป็ นต้ นทุนที่มีคณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ในองค์กร ดังนันกระบวนการสรรหาและคั
้
ดเลือกบุคลากร จึงถือเป็ น
“ปั จจัยนาเข้ า” ที่มคี วามสาคัญ ต้ องผ่านขันตอนการคั
้
ดเลือก สัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติหรื อภูมหิ ลัง เพื่อให้ ได้ “คนทีใ่ ช่” เหมาะเจาะลงตัว
กับ “วัฒนธรรมองค์กร” อันสามารถอยูร่ ่วมงานกันขับเคลือ่ นองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพควบคูก่ บั ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าการฝึ กอบรม
เข้ าใจในหลักการ แนวคิดและกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในหน้ าที่ของทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์อตั รากาลังคน วิเคราะห์งานเพื่อกาลังปริ มาณและคุณลักษณะของคนที่ต้องการสรรหาได้
แสวงหาและเลือกใช้ ช่องทางในการสรรหาบุคลากรได้ อย่างหลากหลายและเหมาะกับสถานการณ์ตา่ งๆได้
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั องค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
- ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ระดับเจ้ าหน้ าที่ หัวหน้ างานหรื อผู้จดั การ และผู้ที่สนใจการสรรหาบุคลากร
หัวข้ อการฝึ กอบรม:
การวางแผนอัตรากาลังเพื่อนาไปสูแ่ ผนปฏิบตั ิการสรรหาบุคลากร
- วิสยั ทัศน์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
- กลยุทธ์การว่าจ้ าง
- สภาพการแข่งขัน
การวิเคราะห์งานเพื่อทราบปริ มาณงานให้ เหมาะกับปริ มาณคน
- ลักษณะงาน
- ทักษะ คุณสมบัติของผู้ปฏิบตั ิงาน
- สภาพแวดล้ อม ปั จจัยเอื ้อต่อประสิทธิภาพของงาน
- โอกาส แนวโน้ มทางธุรกิจ
- เป็ นต้ น

สูตรการคานวณอัตรากาลังคน
- อัตราส่วนระหว่างปริมาณคนกับประสิทธิภาพงาน
- การพยากรณ์ปริ มาณงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
- การคานวณปริ มาณงานล้ นเทียบกับปริ มาณคนทีม่ ีอยู่
- เป็ นต้ น
แหล่งต่างๆในการสรรหาคน
- การสรรหาคนภายในองค์กร
- การสรรหาคนภายนอกองค์กร
วิธีการต่างๆในการสรรหาคน
- การสรรหาโดยไม่ใช้ เงินทุน
- การสรรหาโดยใช้ เงินทุน
- สือ่ และช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหาคน
- เป็ นต้ น
วิธีการต่างๆในการคัดเลือกบุคคล
- การใช้ วิธีทดสอบ
- การสัมภาษณ์
- การวิเคราะห์ Bio Data
- การสอบประวัติและคนอ้ างอิง
- เป็ นต้ น
สรุปและชี ้แนะแนวทางในการสรรหาและคัดเลือก
กรณีศกึ ษาขององค์กรชันน
้ าต่างๆ
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
ฯลฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

Promotion มา 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสู ตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่ นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสกิ รไทย บัญชสี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
(ผูเ้ ข้าอบรมร ับผิดชอบ กรณีมค
ี า่ ธรรมเนียมการโอนข้ามจ ังหว ัด)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:

คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Online

การสรรหาและค ัดเลือกบุคลากร
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนัน
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม

