
 

 
หลกัสูตร การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 

หลักการและเหตุผล: 

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ ทรัพยากรบคุคลเป็นต้นทนุที่มีคณุคา่ทีส่ดุในองค์กร ดงันัน้กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร จงึถือเป็น 
“ปัจจยัน าเข้า” ที่มคีวามส าคญั ต้องผา่นขัน้ตอนการคดัเลอืก สมัภาษณ์ ตรวจสอบประวตัิหรือภมูหิลงั เพื่อให้ได้ “คนทีใ่ช่” เหมาะเจาะลงตวั
กบั “วฒันธรรมองค์กร” อนัสามารถอยูร่่วมงานกนัขบัเคลือ่นองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพควบคูก่บัประสทิธิผลตามเปา้หมายขององค์กร 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ เข้าการฝึกอบรม 

 เข้าใจในหลกัการ แนวคิดและกระบวนการของการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรในหน้าที่ของทรัพยากรบคุคล 

 วิเคราะห์อตัราก าลงัคน วเิคราะห์งานเพื่อก าลงัปริมาณและคณุลกัษณะของคนที่ต้องการสรรหาได้ 

 แสวงหาและเลอืกใช้ช่องทางในการสรรหาบคุลากรได้อยา่งหลากหลายและเหมาะกบัสถานการณ์ตา่งๆได้ 

 สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรของตนอยา่งมีประสทิธิผลดียิ่งขึน้ 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ระดบัเจ้าหน้าที่ หวัหน้างานหรือผู้จดัการ และผู้ที่สนใจการสรรหาบคุลากร 
หัวข้อการฝึกอบรม: 

 การวางแผนอตัราก าลงัเพื่อน าไปสูแ่ผนปฏิบตัิการสรรหาบคุลากร 
- วิสยัทศัน์ เปา้หมายหรือกลยทุธ์ทางธุรกิจขององค์กร 
- กลยทุธ์การวา่จ้าง 
- สภาพการแขง่ขนั 

 การวเิคราะห์งานเพื่อทราบปริมาณงานให้เหมาะกบัปริมาณคน 
- ลกัษณะงาน 
- ทกัษะ คณุสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงาน 
- สภาพแวดล้อม ปัจจยัเอือ้ตอ่ประสทิธิภาพของงาน 
- โอกาส แนวโน้มทางธุรกิจ 
- เป็นต้น 



 
 สตูรการค านวณอตัราก าลงัคน 

- อตัราสว่นระหวา่งปริมาณคนกบัประสทิธิภาพงาน 
- การพยากรณ์ปริมาณงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
- การค านวณปริมาณงานล้นเทียบกบัปริมาณคนทีม่ีอยู ่
- เป็นต้น 

 แหลง่ตา่งๆในการสรรหาคน 
- การสรรหาคนภายในองค์กร 
- การสรรหาคนภายนอกองค์กร 

 วิธีการตา่งๆในการสรรหาคน 
- การสรรหาโดยไมใ่ช้เงินทนุ 
- การสรรหาโดยใช้เงินทนุ 
- สือ่และช่องทางใหม่ๆ  ในการสรรหาคน 
- เป็นต้น 

 วิธีการตา่งๆในการคดัเลอืกบคุคล 
- การใช้วิธีทดสอบ 
- การสมัภาษณ์ 
- การวเิคราะห์ Bio Data 
- การสอบประวตัิและคนอ้างอิง 
- เป็นต้น 

 สรุปและชีแ้นะแนวทางในการสรรหาและคดัเลอืก 

 กรณีศกึษาขององค์กรชัน้น าตา่งๆ 
วิทยากร 
อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี
ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 

 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 
ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 



 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 
(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้)  086-8929330 

 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

 
แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online 

การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่

สมัมนา 
 

 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

