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จดุประกายความคดิใหม ่เสรมิอาวธุการสรรหาคน 
 

         The new concept of recruitment strategy 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 /รุ่น2/2562 วันที่  28 มถิุนายน 2562 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 

 

            พบกบักลยทุธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคนเชิงรุก เพ่ือรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนกังานท่ีนบัวนัยาก

ขึน้ทกุที จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ ซึ่งถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องก้าวออกจากวิธีเดิม ๆ แล้วค้นหายทุธวิธีการ

ใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ท่ีสามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนีไ้ด้ออบแบบมา

โดยเฉพาะ  นอกเหนือจากนําเสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยงันําเสนอยุทธวิธีการสรรหา

พนกังานแนวใหมเ่ป็นอาวธุท่ีจะทําให้ทา่นสามารถสรรหาพนกังานได้ตามเปา้หมาย และเป็นนกัสรรหามืออาชีพท่ีแท้จริง  

 

  

เนือ้หาหลักสูตร   

• กระบวนการสรรหาและคดัเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยคุปัจจบุนั 

• ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนกังาน  

• การตลาด กบัการสรรหาพนกังานเชิงรุก 

•  กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานเชิงรุกยคุใหม่  

o การกําหนดกลุ่มเปา้หมายในการสรรหาคนเชิงรุก 

o การแบ่งส่วนตลาดแรงงานเพ่ือการสรรหาคน 

o ส่วนผสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสรรหาคน 

o รวมกลยทุธ์เพ่ือการสรรหาพนกังานเชิงรุก   
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• HR จะสรรหาพนกังานเก่งและดี ท่ีซอ่นอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างไร? 

• เคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีนิยมใช้ในการดงึดดูและจงูใจคนยคุใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

• มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนกังาน  (ทางเลือกอ่ืนท่ีมิใช่การสรรหายงัมีอีก

มาก)  

o การบริหารอตัรากําลงัระยะสัน้-ยาว (Manpower Planning) 

o การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning) 

o การเพิม่ทกัษะการทํางาน (Multi Skills)  

o การควบรวมงาน (Combine Jobs) 

o ฯลฯ  

• Workshop จากกรณีศกึษา การกําหนดกลยทุธ์การสรรพนกังานด้วยกลยทุธ์การตลาด  

• ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 

 

 วิธีการฝึกอบรม 

•  บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

• ระดมสมอง จดุประกายความคิด 

•  Workshop จากกรณีศกึษา 

  

เหมาะสาํหรับ 

•   ผู้บริหารองค์กร   

•   ผู้บริหารหนว่ยงานทรัพยากรบคุคล 
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ระยะเวลาฝึกอบรม   1 วนั 

วิทยากร 

พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ

อดีตกรรมการบริหารและผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้นําหลายแหง่  

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 25 ปี  

ปัจจบุนัเป็นวทิยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 

ผลงานเขียน  หนงัสอื  HRMBA  “จดุประกายความคดิ เสริมอาวธุการบริหารบคุคล” 

                 หนงัสอื SMART JD “คําบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คลอ่งแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 
 

 
 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 3,500 245 (105) 3,640 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 
1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330  หรอื E-mail: info.ptstraining@gmail.com 
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 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 
  กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผ้เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

                           จุดประกายความคดิใหม ่เสรมิอาวุธการสรรหาคน 
 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

   ______________________________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (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 ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

Professional Training Solution  /www.ptstraining.in.th  02-1753330 4 
 


