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เทคนิคการเลือก
ชองทางในการ

14

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

สรรหา

พนักงาน

หลักการและเหตุผล

องคกรจะมีวิธีการสรรหา คัดเลือกใหไดบุคลากรที่
เหมาะสม ตามวัฒนธรรมที่องคกรตองการไดอยางไร
วิธีที่ใชเดิมอาจจะไมไดตอบโจทยองคกร เพราะวา
ผูสมัครมีทางเลือกมากขึ้นกวาเดิม ชองทางในการ
สรรหาพนักงาน จึงเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน
บุคคลจะตองทําความเขาใจ ตองมีวิธีการที่จะเลือก
ชองทางในการสรรหาพนักงานอยางเหมาะสมตอ
องคกรของตนเอง

วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงชองทางของการสรรหา ผูสมัครแตละ
ตําแหนง วาจะใชชองทางใดจึงจะไดผล
การสรางคานิยมรวม เพื่อสรางเอกภาพขององคกร
(Brand Image) ในการคิดเชิงบวก เพื่อเฟนหาผูสมัคร
ที่เหมาะสมเขาสูองคกร
การสรางพลังทีมและสรางความมุงมั่นตอความสําเร็จ
ในงานของบริษัทใหเกิดการยอมรับในระดับสากล
สามารถใชเปนชองทางที่จะสรรหาพนักงานได

พิเศษ ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ

“กลยุทธการสรรหาบุคลากร”

โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ราคา 190 บาท ฟรี 1 เลม
วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ผูเขียนหนังสือเรื่องการสรรหา การสัมภาษณบุคลากร
และการบริหารทรัพยากรบุคคลกวา 10 เลม

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 8 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุุขุมวิท ซอย 5)

หัวขอการฝกอบรม

1. บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
2. เครื่องมือการสรรหาคัดเลือกคนเขาสูองคกรในโลกสมัยใหมและเปนการตอนรับคนรุนใหมที่เปน Gen Y
3. ชองทางสรรหาพนักงานที่ตรงกลุมตําแหนงงานที่จะตองรับ ควรจะใชชองทางใดที่จะดึงดูดใจผูสมัครที่ีมี
คุณสมบัติตามที่ตองการได
4. ชองทางอะไรบางที่เจาหนาที่สรรหาควรจะตองรีบทําเปนอันดับแรก และควรจะปรับองคกร ระบบการทํางาน
อยางไรจึงจะมีสวนดึงดูดผูสมัคร
5. องคกรแบบใดที่ผูสมัครใหความสนใจ อยากเขามารวมงานมากที่สุด
6. ศึกษาและยกตัวอยางชองทางที่สําคัญสําหรับดึงดูดผูสมัครใหเขามามีสวนรวมในองคกร
7. สรุปกิจกรรมการประเมินผลชองทางในการสรรหา ศึกษาผลดี และผลเสียรวมกัน
8. ตอบขอซักถาม จุดดี และจุดเสียของการนําไปใช

ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการเลือกชองทางในการสรรหาพนักงาน รุนที่ 14”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
4,000
280
120
3,500
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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วิธกี ารชําระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

