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จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน
The new concept of recruitment strategy
วันที่ 28 มีนาคม 2562 /รุ่ น2/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26
พบกับกลยุทธ์ ใหม่ แห่งการสรรหาคนเชิงรุ ก เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นบั วันยาก
ขึ ้นทุกที จากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ ซึ่งถึงเวลาแล้ วที่จะต้ องก้ าวออกจากวิธีเดิม ๆ แล้ วค้ นหายุทธวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่ อแก้ ไ ขสถานการณ์ ดัง กล่าว ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ใ ห้ กับท่านได้ ใ นทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี ไ้ ด้ ออบแบบมา
โดยเฉพาะ นอกเหนื อจากนํ าเสนอกลยุทธ์ ในการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ ว ยังนํ าเสนอยุทธวิธีการสรรหา
พนักงานแนวใหม่เป็ นอาวุธที่จะทําให้ ทา่ นสามารถสรรหาพนักงานได้ ตามเป้าหมาย และเป็ นนักสรรหามืออาชีพที่แท้ จริ ง

เนือ้ หาหลักสูตร
• กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยุคปั จจุบนั
• ก้ าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน
• การตลาด กับการสรรหาพนักงานเชิงรุก
• กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเชิงรุกยุคใหม่
o การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหาคนเชิงรุก
o การแบ่งส่วนตลาดแรงงานเพื่อการสรรหาคน
o ส่วนผสมของเครื่ องมือที่ใช้ ในการสรรหาคน
o รวมกลยุทธ์เพื่อการสรรหาพนักงานเชิงรุก
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• HR จะสรรหาพนักงานเก่งและดี ที่ซอ่ นอยู่ในโลกออนไลน์ได้ อย่างไร?
• เครื่ องมือใหม่ ๆ ที่นิยมใช้ ในการดึงดูดและจูงใจคนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
• มาตรการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การสรรหายังมีอีก
มาก)
o การบริหารอัตรากําลังระยะสั ้น-ยาว (Manpower Planning)
o การสร้ างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning)
o การเพิม่ ทักษะการทํางาน (Multi Skills)
o การควบรวมงาน (Combine Jobs)
o ฯลฯ
• Workshop จากกรณีศกึ ษา การกําหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานด้ วยกลยุทธ์การตลาด
• ถาม-ตอบ ประเด็นปั ญหาพร้ อมแนวทางแก้ ไข
วิธีการฝึ กอบรม
• บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
• ระดมสมอง จุดประกายความคิด
• Workshop จากกรณีศกึ ษา
เหมาะสําหรับ
• ผู้บริ หารองค์กร
• ผู้บริ หารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
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ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
วิทยากร
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชันนํ
้ าหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริ หารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี
ปั จจุบนั เป็ นวิทยากร อาจารย์ ทีป่ รึกษา ด้ านบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ กบั องค์กรต่าง ๆ
ผลงานเขียน หนังสือ HRMBA “จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
หนังสือ SMART JD “คําบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ ว ใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย”

 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

การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd., Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 หรือ E-mail: info.ptstraining@gmail.com

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
Professional Training Solution /www.ptstraining.in.th
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี____________________________
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 าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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