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เทคนคิการสรรหาบคุลากรเชงิรกุ 
(Proactive Recruitment in Practice) 

วนัที ่18 กรกฎาคม 2561 
  เวลา 09.00-16.00 น.  
  โรงแรมในเขตกรงุเทพฯ 

-------------------------- 
เทคนคิและขอ้คดิสําหรับการปรับแนวทางสรรหาบคุลากรขององคก์รของทา่นใหเ้ป็นการสรรหาเชงิรกุ 
(Proactive Recruitment) ผา่นการศกึษาแนวปฏบิัตขิององคก์รชัน้นํา พรอ้มทดลองวางแผนปฏบิัตงิานสรร
หาเชงิรกุ (Proactive Recruitment Plan) ทีนํ่าไปใชง้านในองคก์รไดจ้รงิ !!! 

 
หลายองคก์รไดนํ้าแนวทางการสรรหาบคุลากรเชงิรุกหรอืทีเ่รยีกกันอยา่งงา่ยวา่การสรรหาเชงิรุก (Proactive 
Recruitment) เขา้มาใชเ้พือ่ใหม้ั่นใจวา่กระบวนการสรรหา คัดเลอืกและประเมนิผูส้มัครงานนัน้ชว่ยใหไ้ดค้น
ทีใ่ช ้(the right candidate) เขา้มาปฏบิัตงิาน หลักสตูรนี้ ออกแบบมาเพือ่ใหบ้คุลากรทีทํ่างานดา้นการสรร
หาบุคลากรมองเห็นภาพของการทํางานสรรหาเชงิรุก คุณลักษณะเชงิความรู ้ทักษะและพฤตกิรรมของ
บุคลากรที่รับผดิชอบการทํางานสรรหาเชงิรุก พรอ้มเรียนรูล้ักษณะของงานสรรหาเชงิรุกเพือ่ใหนํ้าไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกับบรบิทของแตล่ะองคก์ร  ทัง้ยังเป็นการสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ฏบิัตงิาน Recruiter ใน
ทกุระดบัทีม่าเขา้รว่มเรยีนรู ้อันจะเป็นชมุชนแหง่การเรยีนรูเ้พือ่เพิม่พนูประสบการณ์ในภายหนา้ 
 
วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการสรรหาเชงิรกุและแนวทางทีค่วรดําเนนิการใหเ้ป็นการสรรหา
เชงิรกุ (Proactive Recruitment)  

2. นําเสนอและรว่มอภปิรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในงานสรรหาบคุลากร 
3. เรยีนรูจ้ากคําแนะนําของวทิยากรทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้ พรอ้มแนวปฏบิัตทิีด่ ี

(Good Practices) ของหลายองคก์รชัน้นํา  
หวัขอ้การเรยีนรู ้: 

1. ความเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการการสรรหาและคัดเลอืกทีเ่ป็นมาตรฐาน 
2. การสรรหาเชงิรกุกับการสรรหาเชงิรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment) 
3. ทําอยา่งไรใหง้านสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชงิรุก" (Proactive Recruitment) 

 วางแผนงานเชงิรกุทีต่อ้งทําอยา่งเป็นระบบ 
 จัดทํา Person Specification ทีใ่หข้อ้มลูทีล่กึและมปีระโยชนม์ากขึน้ 
 โฟกัสและจัดลําดับความสําคัญของการสรรหาและคัดเลอืก 
 ประกาศและเลอืกใชส้ือ่ประกาศรับสมคัรงานทีต่รงเป้าหมาย 
 คัดเลอืกและประเมนิผูส้มัครเบือ้งตน้ (Candidate Rating) 
 กําหนดคณุลักษณะรว่มของพนักงานเพือ่นํามาคัดเลอืกผูส้มคัรงานที ่"ใช"่ 
 ทําการสมัภาษณ์เบือ้งตน้ (Pre-Screening) 
 ใชเ้ทคนคิการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม (Behavioral Interview) 
 ปรับปรงุแบบประเมนิผลสมัภาษณ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพทท์ีด่มีากขึน้ 
 การแบง่บทบาทในการคัดเลอืกผูส้มคัรงานระหวา่ง HR กับ Line Manager 
 เพิม่พนูทักษะของ Recruiter เพือ่สนองงานสรรหาเชงิรกุ 
 การใช ้Social Media กับการสรรหาเชงิรกุและสิง่ทีค่วรระวงั 

4. ตัวชีว้ดัในงานสรรหาบคุลากรตามแนวทางการสรรหาเชงิรกุ 
5. แลกเปลีย่นประเด็นปัญหาและอปุสรรคในการทํางานสรรหาบคุลากร 
6. สิง่ทีค่วร "ทํา" และ "ไมค่วรทํา" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม ่
7. วางแผนปรับปรงุงานของตนเองเพือ่ใหเ้ป็นงานสรรหาเชงิรกุ พรอ้มคําแนะนําจากวทิยากร 
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วทิยากร  อาจารยช์ชัวาล  อรวงศศ์ภุทัต 
วทิยากรและทีป่รกึษางานบรหิารทรัพยากรบคุคลและการพัฒนาองคก์รผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหแ์ละ
วางแผนอัตรากําลัง การสมัภาษณ์และบรหิารผลการปฏบิัตงิาน อดตีผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลในเครอื
ธนาคารกรงุไทย ประสบการณ์ในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลมามากกวา่ 15 ปี 
แนวทางการเรยีนรู ้:                                                                                                                                                                                                                         

• บรรยาย พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 
• อภปิรายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
• กจิกรรมกลุม่ 
• ฝึกปฏบิัตกิารสือ่สารตามกรณีตัวอยา่ง  

กลุม่เป้าหมาย :                                                                                                                                                                                                                         
• เจา้ของธรุกจิ SME  
• ผูส้นใจท่ัวไป 
• ผูจั้ดการและหัวหนา้งานทีด่แูลงานสรรหาบคุลากร 
• Senior HR / HR Executive / HRBP ทัง้ทีเ่ป็นมอืใหมแ่ละทีม่ปีระสบการณ์ดา้นงานสรรหาบคุลากร 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ(5วนั) 3,500 245 (105) 3,640 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email :ptstraining3@gmail.com 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
ตดิตอ่จองอบรม: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
E-mail: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการสรรหาบคุลากรเชงิรกุ  
(Proactive Recruitment in Practice)  

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  ชือ่ผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 
      หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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