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มอบวุฒิบัตร
วิทยากร

อาจารยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากรผูมีประสบการณดาน HR กวา 30 ป ทั้งใน
อุตสาหกรรม รถยนต ธนาคาร เชาซื้อ วัสดุกอสราง
ประกันภัย หลักทรัพย บรรจุภัณฑ และการผลิต ฯลฯ
ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหอัตรากําลังคน การบริหาร
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือน การประเมิน
คางาน การออกแบบสายความกาวหนาในอาชีพ
การพัฒนาระบบ HRIS การบริหารผลการปฏิบัติงาน
โดยใช KPI และ Competency
ผลงานเขียน
: HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธดานบริหาร
คน”
: SMART JD คําบรรยายลักษณะงานบุคลิกใหม
“กระชับ ฉลาด คลองแคลว ใชประโยชนได
หลากหลาย”


พบกับกลยุทธใหม แหงการสรรหาคน เพื่อรองรับการ
ขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวัน
ยากขึ้นทุกทีจากผลสํารวจปญหาดาน HRM ปลาสุด
พบวา 5 อันดับแรกคือ
1. ขาดการวางแผนกําลังคนในระยะยาว
2. การสรรหาไมเปนไปตามเปาหมาย
3. สัมภาษณไดคนแลวแตวันเริ่มงานไมมา
4. จบใหมเรียกเงินเดือนสูงกวาอัตราจางของบริษัท
5. พนักงานระดับ ปวส.ขาดแคลน
และปญหาเหลานี้จะมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคต แลวเราจะรองรับปญหาเหลานี้ไดอยางไร ?

ถึงเวลาแลวที่เราจะตองคนหายุทธวิธีการใหม ๆ
เพื่อแกไขสถานการณดังกลาว พบกับกลยุทธใหมที่
สามารถตอบโจทยใหกับทานไดในทุกประเด็นสําคัญ
โดยหลักสูตรนี้ไดออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกเหนือ
จากนําเสนอยุทธวิธีแกไขปญหาดาน HRM ดังกลาว
แลว ยังนําเสนอกลยุทธการสรรหาพนักงานแนวใหม
ดวยกลยุทธการตลาด เปนอาวุธที่จะทําใหทาน
สามารถสรรหาพนักงานไดตามเปาหมาย และเปน
นักสรรหามืออาชีพ
วัน เวลา และสถานที่

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาหนาที่สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ผูบริหารหนวยงานทรัพยากรบุคคล

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

หัวขอการฝกอบรม


กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอยางเต็มรูปแบบในยุคปจจุบัน
วิธีการฝกอบรม

กาวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน
บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ

เรียนรูหลักการและแนวคิดในการบริหารการตลาด

กลยุทธการตลาด VS กลยุทธการสรรหาพนักงาน
ระดมสมอง จุดประกายความคิด

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานยุคใหม
Workshop จากกรณีศึกษา
การตลาดสรรหาพนักงานตามเปาหมาย
การแบงสวนการตลาดสรรหาพนักงาน
สวนผสมทางการตลาดเพื่อสรรหาพนักงาน (Product, Price, Place, Promotion)
รวมกลยุทธการตลาดเพื่อการสรรหาพนักงาน

HR จะสรรหาพนักงานเกงและดี ที่ซอนอยูในโลกออนไลนไดอยางไร?

Workshop การสรรหาคัดเลือกคนในโลกออนไลน

มาตรการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน
(ทางเลือกอื่นที่มิใชการสรรหายังมีอีกมาก)
การบริหารอัตรากําลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning)
การสรางคนจากภายใน (IDP, Successor Planning)
การเพิ่มทักษะการทํางาน (Multi Skills)
การควบรวมงาน (Combine Jobs)
ฯลฯ

Workshop จากกรณีศึกษา การกําหนดกลยุทธการสรรหาพนักงานดวยกลยุทธการตลาด

ถาม-ตอบ ประเด็นปญหาพรอมแนวทางแกไข
ใบสมัครหลักสูตร “จุดประกายความคิดใหม เสริมอาวุธการสรรหาคน รุนที่ 8”

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
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

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

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

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

