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เครือ่ งมือในการคัดเลือกและ
เลื่อนตําแหน่ งบุคลากร
In-house Training
หล ักการและเหตุผล (About the Event)

.

ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์กร
ต่างๆ ต้องประสบปั ญหาเรื่องการสรรหาและรักษาคนเก่งหรือผูม้ ที กั ษะประสบการณ์และมี
ความสามารถหรือรวมเรียกว่า พนักงานดาวเด่นไว้ในองค์กร จึงมีแต่คนระดับปานกลางหรือตํ่ากว่า
ระดับปานกลางทํางานอยูก่ บั องค์กรทําให้ผลิตภาพ (Productivity)ขององค์กรไม่สงู พอทีจ่ ะแข่งขันกับ
ตลาดได้ ยิง่ โลกเจริญขึน้ เทคโนโลยีพฒ
ั นาไปเร็ว ความต้องการของลูกค้ามีมากขึน้ การแข่งขันสูงขึน้
ดังนัน้ ”การสรรหาและรักษาพนักงานดาวเด่น ผูม้ คี วามสามารถไว้ในองค์กรจึงเป็ นสิง่ ที่
ผูบ้ ริหารต้องให้ความสนใจกับคนกลุม่ นี้เป็ นพิเศษเริม่ ตัง้ แต่การสรรหาคนเก่งเข้ามาก่อน แล้วก็มา
พัฒนาให้เก่งยิง่ ๆ ขึน้ ไป พร้อมๆ กันนัน้ ก็จะต้องหาทางเก็บรักษาพนักงานกลุม่ นี้เอาไว้ให้ได้นาน
ทีส่ ุดด้วย
ว ัตถุประสงค์ (objective)

.

• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้มคี วามเข้าใจกลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
• เพื่อให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างานทราบหลักการของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดเลือกและเลื่อนตําแหน่งบุคลากร
• เพื่อให้ทราบความคลาดเคลื่อน(Error) ของเครือ่ งมือแต่ละประเภท (โดยเฉพาะความคลาดเคลื่อนของการ
สัมภาษณ์)
• เพื่อให้เข้าใจเครื่องมืออื่นๆ เพื่อนํ ามาใช้เสริมการคัดเลือกและเลื่อนตําแหน่ งร่วมกับการสัมภาษณ์ ให้ม ี
ประสิทธิผล
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรไว้เพื่ออนาคต
วิทยากร (Speaker)

.

ดร.กฤติน กุลเพ็ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการบริหาร
จัด การให้กบั องค์ก รต่า ง ๆ ทัง้ ในสาขาธุร กิจก่ อสร้า ง อาทิบ ริษัทปูนซิเ มนต์ไ ทย และสาขาธุร กิจ
โรงพยาบาล และบรรยายให้ความรูท้ างด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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ตารางการอบรม Agenda

08:30 น.
09:00 น.

10:30 น.
10.45 น.

12:00 น.
13.00 น.

14.30 น.
14.45 น.

16:00 น.
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.

ลงทะเบียน
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
• เครื่องมือทีส่ าํ คัญในกระบวนการสรรหา พนักงาน
• เทคนิคทีส่ าํ คัญในการมัดจําผูส้ มัครทีเ่ ป็ นคนรุน่ ใหม่
• บทบาททีส่ าํ คัญของนักสรรหาทีค่ วรทราบ
• เทคนิคอะไรบ้างทีง่ านสรรหาและคัดเลือกควรทราบ
พักรับประทานอาหารว่าง
เครื่องมือที่นํามาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• แบบสอบถาม/เครื่องมือทํานาย
• เทคนิคการใช้ Biodata ทํานายผล
• เครื่องมือทํานายก่อนเข้าสูต่ ําแหน่ง
• เครื่องมือบ่งชีค้ วามสําเร็จเมื่อเข้าปฏิบตั งิ านแล้ว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เทคนิ คการสัมภาษณ์ งาน
1. สัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างมีวธิ กี ารอย่างไร เช่น Trait Interview , Behavioral
Interview, Situational Interview
2. ขัน้ ตอนและกระบวนการในการสัมภาษณ์ ตัง้ แต่ การเปิ ด ขัน้ การทําการสัมภาษณ์ และ
การปิ ดการสัมภาษณ์
3. ปั จจัยหลักทีใ่ ช้ในการพิจารณาคัดเลือกผูถ้ ูกสัมภาษณ์มอี ะไรบ้าง
4. เทคนิคการตัง้ คําถามทีใ่ ห้ได้ซง่ึ คําตอบทีอ่ งค์การต้องการและได้คนทีเ่ หมาะสม ตาม
Core Competency ขององค์กร
5. การใช้เครื่องมือ Competency-Base Question STAR Techniques
พักรับประทานอาหารว่าง
การจัดทําแผนพัฒนาและการจัดเตรียมบุคลากร
• ข้อมูลอะไรบ้างทีค่ วรจะนํามาพิจารณาในการเตรียมบุคลากร
• กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้ นคน
• วิธแี ละรูปแบบการประเมินพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เข้าสูต่ ําแหน่ง
• การวางแผนการเจริญเติบโตของบุคลากรภายในองค์กร
ถาม-ตอบคําถาม
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ระยะเวลาการสัมมนา
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม

1
30

3

วัน (09.00-16.00 น.)
คน

 อัตราค่าบริการจัดอบรมภายใน
ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน

(รวมค่าวิทยากร และค่าเอกสาร)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ั
ค่าสมมนา
1 ว ัน

35,000

2,450

ราคาสุทธิ

(1,050)

36,400

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
ั
วิธช
ี ําระค่าสมมนา

ั มนา เป็ น เชค
็ ขีดคร่อมสงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
1. ชําระหน ้าห ้องสม
Training Solution Ltd.,Partnership)
ี อมทรัพย์
2. โอนเงิน เข ้าบัญชอ
ิ รไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคาร.กสก
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาโลตัส รามอินทรา 109 เลขที่ 029-711049-6
ื รับรองการหักภาษี ณ ทีจ
(พร ้อม Fax สําเนาโอนเงินมาที่ 0-29030080 # 9330 และสง่ หนั งสอ
่ า่ ย
ั มนานํ ามาให ้ในวันสัมมนา)
ทางไปรษณีย ์ หรือ ให ้ผู ้เข ้าสม

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม

:

คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com

