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ท าอย่ า งไรที่ จะหาค นที่ “ใช่ ” ที่ องค์ การต้ องการได้
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าจ้าง
300 บาท หรือ ปริญ ญาตรี 15,000 บาท/เดื อ น หรื อ AEC
2015 บางครั้ง หาได้ แ ล้ว แต่ ท างานไม่ กี่วั น ก็ล าออกไป ตอน
สัมภาษณ์ดูดีมากแต่ทาไมพอทางานจริงคนละเรื่อง เหล่านี้ยัง
เป็นคาถามของหลาย ๆ องค์การอยู่และไม่แน่ว่าอาจจะตลอดไปก็
ได้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการสรร
ห าคั ด เลื อ ก พ นั ก งาน เป็ น สิ่ งส าคั ญ ยิ่ ง “ค ว าม เข้ า ใจใน
“พฤติกรรม” ของผู้สมัครงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา”
สิ่งที่คุณจะได้รับ

 เข้าใจกระบวนการ และ แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 สามารถวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประสิทธิภาพของการ
สรรหคัดเลือกพนักงาน
 สามารถเลือกแหล่งสรรหา และเทคนิคการคัดเลือกพนักงานที่
สอดคล้องกับแต่ละองค์การ
 เข้ า ใจกฎหมายแรงงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหาและคั ด เลื อ ก
พนักงาน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน และหัวหน้างานทั่วไป

 หลักสูตรที่แนะนำเพื่อต่อยอดกำรเรียนรู้ 
กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้าง
พนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-717-3000 ต่อ 81
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน : ความท้าทายด้านแรงงาน
ตามผลกระทบค่าแรงใหม่และ AEC 2015
 ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์องค์การ / กลยุทธ์ HR / กลยุทธ์
ว่าจ้าง
 การวางแผนกาลังคน (HR planning)
 การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประสิทธิภาพการสรรหา
 ตัวบ่งชี้ความต้องการแรงงาน (Leading Indicator)
 การคานวณอัตรากาลังคน
 วิธีจัดการแรงงานเกิน-ขาด
 ต้นทุนการสรรหาคัดเลือก (Recruitment & Selection Cost)
 โมเดลการจับคูค่ นกับงาน (Person-Job Match Model)
 โมเดลตัดสินใจว่าจ้าง (Selection Decision Model)
 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) สูตร 80:20
 การสรรหาพนักงาน
 การสรรหาบนพื้นฐาน EEO  ปัจจัยที่กระทบต่อการสรรหา
 แหล่งสรรหา  ตาแหน่งที่หายาก : วิศวกร/บัญชี/ช่างเทคนิค/
จป./พนักงานฝ่ายผลิต
 5 แหล่งสรรหาทางเลือก: พนักงานชั่วคราว/พนักงานรับเหมา/
คนพิการ / ต่างด้าว / นักเรียนฝึกประสบการณ์
 เทคนิคการเขียนประกาศรับสมัครงาน
 การสรรหาบนพืน้ ฐาน Competency และ KPIs
 การคัดเลือกพนักงาน
 ขั้นตอนคัดเลือก
 วิธี/เทคนิคคัดเลือก
(เทคนิคดูใบสมัคร/สัมภาษณ์/การตรวจสอบประวัติ)
 การคัดเลือกด้วยหลัก Realistic Job Preview
 การสัมภาษณ์แบบ STAR
 การสัมภาษณ์แบบ SAME ORDER SAME QUESTIONS
 มาตรฐานของเครื่องมือคัดเลือก
 วิธีช่วยการปรับตัวของพนักงานใหม่
 กฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาคัดเลือก : สัญญาจ้าง
แรงงาน / การทดลองงาน / พนักงานรับเหมาแรงงาน / พนักงาน
ชั่วคราว / คนพิการ / นักเรียนฝึกประสบการณ์
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