
 

 
หลกัสูตร การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

วนัที่ 15 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 

หลกัการและเหตผุล: 

เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไปวา่ ทรัพยากรบคุคลเป็นตน้ทนุทีม่คีณุคา่ทีส่ดุในองคก์ร ดังนัน้กระบวนการสรรหา
และคัดเลอืกบคุลากร จงึถอืเป็น “ปัจจัยนําเขา้” ทีม่คีวามสําคัญ ตอ้งผา่นขัน้ตอนการคดัเลอืก สมัภาษณ์ 
ตรวจสอบประวัตหิรอืภมูหิลัง เพือ่ใหไ้ด ้“คนทีใ่ช”่ เหมาะเจาะลงตัวกบั “วัฒนธรรมองคก์ร” อันสามารถอยู่
รว่มงานกนัขับเคลือ่นองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพควบคูก่บัประสทิธผิลตามเป้าหมายขององคก์ร 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม 
♦ เขา้ใจในหลักการ แนวคดิและกระบวนการของการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรในหนา้ทีข่องทรัพยากรบคุคล 
♦ วเิคราะหอ์ัตรากําลังคน วเิคราะหง์านเพือ่กําลังปรมิาณและคณุลักษณะของคนทีต่อ้งการสรรหาได ้
♦ แสวงหาและเลอืกใชช้อ่งทางในการสรรหาบคุลากรไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะกบัสถานการณ์ตา่งๆได ้
• สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รของตนอยา่งมปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
- ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ระดับเจา้หนา้ที ่หัวหนา้งานหรอืผูจ้ัดการ และผูท้ีส่นใจการสรรหาบคุลากร 
หวัขอ้การฝึกอบรม: 
• การวางแผนอัตรากําลังเพือ่นําไปสูแ่ผนปฏบิัตกิารสรรหาบคุลากร 

- วสิยัทัศน ์เป้าหมายหรอืกลยทุธท์างธรุกจิขององคก์ร 
- กลยทุธก์ารวา่จา้ง 
- สภาพการแขง่ขัน 

• การวเิคราะหง์านเพือ่ทราบปรมิาณงานใหเ้หมาะกบัปรมิาณคน 
- ลักษณะงาน 
- ทักษะ คณุสมบัตขิองผูป้ฏบิัตงิาน 
- สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยเอือ้ตอ่ประสทิธภิาพของงาน 
- โอกาส แนวโนม้ทางธรุกจิ 
- เป็นตน้ 

• สตูรการคํานวณอัตรากําลงัคน 
- อัตราสว่นระหวา่งปรมิาณคนกบัประสทิธภิาพงาน 
- การพยากรณ์ปรมิาณงานทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
- การคํานวณปรมิาณงานลน้เทยีบกบัปรมิาณคนทีม่อียู ่
- เป็นตน้ 

• แหลง่ตา่งๆในการสรรหาคน 



 
- การสรรหาคนภายในองคก์ร 
- การสรรหาคนภายนอกองคก์ร 

• วธิกีารตา่งๆในการสรรหาคน 
- การสรรหาโดยไมใ่ชเ้งนิทนุ 
- การสรรหาโดยใชเ้งนิทนุ 
- สือ่และชอ่งทางใหม่ๆ  ในการสรรหาคน 
- เป็นตน้ 

• วธิกีารตา่งๆในการคัดเลอืกบคุคล 
- การใชว้ธิทีดสอบ 
- การสมัภาษณ์ 
- การวเิคราะห ์Bio Data 
- การสอบประวัตแิละคนอา้งองิ 
- เป็นตน้ 

• สรปุและชีแ้นะแนวทางในการสรรหาและคัดเลอืก 
• กรณีศกึษาขององคก์รชัน้นําตา่งๆ 
วิทยากร 

อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาว ี

ประสบการณท์าํงาน 

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิัท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล กลุ่มบรษิัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรกึษาและวิทยากรดา้นทรพัยากรบคุคล 
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 
 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่นๆละ 3,900 273 117 4,056 

คา่สมัมนา 1 ทา่นๆละ (Online) 2,500 175 75 2,600 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

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

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 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.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 

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


 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID______________________________________ 

  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 ุ  
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวันสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 

 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

