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วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่28 ม.ิย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง 
�	วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
�	ผู้เขียนหนังสือเรื่องการสรรหา การสัมภาษณ์บุคลากร 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 10 เล่ม

กลยุทธ์ 
การสรรหา 
คัดเลือก

เหมาะส�าหรับ 

�	เจ้าหน้าที่บุคคล

�	ผู้บริหารระดับต้น

�	ผู้บริหารระดับกลาง 

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

yy การสรรหาคัดเลือกพนักงาน มีส่วนในความส�าเร็จ 
ขององค์กร เพราะเป็นขั้นตอนแรกในการน�าผู้ที่มีความ
สามารถในการท�างาน มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่องค์กร

yy การก�าหนดกลยุทธ์สรรหาและคัดเลือก จึงจ�าเป็นต้อง 
จัดท�าให้เหมาะสม สามารถหาคนได้เร็ว หาคนได้ตรงกับ
ต�าแหน่งงาน เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในงบประมาณที่
เหมาะสม

yy ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในกระบวนการนี้ ควรได้เรียนรู้เทคนิค 
ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

วิธีการสัมมนา 
1. การบรรยายภาคทฤษฎี 40% 
2. การแสดงความคิดเห็น  

การแนะน�า และตอบปัญหา 20% 
3. ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 40% 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการก�าหนดกลยุทธ์จากการหา 

Demand และ Supply และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้การ Reskill และ Upskill ของ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

แถมหนังสือ  

“เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
ตามเครื่องมือ Competency”
เขียนโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

รุ่นที่ 2  
มอบวุฒิบัตร 

ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก รุ่นที่ 2” (วันที่ 5 ก.ค. 2565)

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

1.  ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในยุคใหม ่
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  ความเข้าใจหลักอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)  
ของการบริหารอัตราก�าลัง โดยการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง 
เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าข้อมูลในการน�าเสนอของบประมาณ
และวางแผนกลยุทธ์ของงานสรรหาและคัดเลือกได้ถูกต้อง 

3.  วิธีการศึกษาอุปสงค์และอุปทานที่เจ้าหน้าที่สรรหาจ�าเป็นต้อง
ทราบ เช่น การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละฝ่าย
ขององค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการท�าแผนการรับคนในอนาคต 

4.  น�ามาสู่การก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือก 
ขององค์กร 

5.  กรณี Demand มากกว่า Supply ควรจะก�าหนดแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างไร 

6.  บทบาทในฐานะ HR ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ จะต้องจัดเตรียม 
และวางแผนงาน จัดท�างบประมาณในการสรรหาคัดเลือกให้
เหมาะสมอย่างไรบ้าง

7.  แนวทางการ Reskill และ Upskill ของกระบวนการสรรหาและ 
คัดเลือกพนักงาน 

8.  การสร้างแบบเพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกใบสมัครของแต่ละ
ต�าแหน่งงาน พร้อมวิธีการให้คะแนนแต่ละหัวข้อ 

9.  การก�าหนดตัวชี้วัด (KPIs) ของงานสรรหาและคัดเลือก 
และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

10.  การใช้ Biodata มาเป็นเครื่องมือท�านายอนาคตของ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ 

11.  เทคนิคการตั้งค�าถามและวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได ้
คนที่เหมาะกับองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Competency-Based 
Question STAR Technique 

12.  การแจ้งกลับผู้ถูกสัมภาษณ์กรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการ
สัมภาษณ์มีความจ�าเป็นหรือไม่ และมีเนื้อหาการแจ้งอย่างไร
จึงจะผูกใจผู้สมัครให้มององค์กรในทางที่เป็นบวก 

13.  ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอ้างอิงอย่างไรให้ได้ความจริง 
และควรจะอยู่ในขั้นตอนใด 

14.  กรณีผู้สมัครผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ครบทุกขั้นตอน  
โดยต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกาย ควรจะมีแบบ 
การตรวจอะไรบ้าง ถ้าพบโรคร้ายจะมีเทคนิคการแจ้งอย่างไร 
ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย 

15.  การตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
16.  สรุปปัญหา/ตอบค�าถาม

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี


