
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการสรรหา สมัภาษณ์ และ 
คดัเลอืกพนกังานยคุใหม ่รุน่ท ี� 7 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูไ้ดร้ับคําเชญิจาก 3 ใน 5 มหาวทิยาลยัชั Oนนํา (Top Five) ของไทย ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัมหดิล 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และองคก์รธรุกจิ รวมทัOงหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ ไปบรรยายพเิศษจาก
ประสบการณ์ในการทํางานและความเชีBยวชาญดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(HRM & HRD) ขององคก์รธรุกจิชั Oนนํากวา่ 29 ปี   

อดตีกรรมการบรหิารสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 
 

23 พฤษภาคม 2562 
09.00 -16.00 น. 

 โรงแรมอมารบีเูลอวารด์ สขุมุวทิ 5 กรงุเทพฯ (ใกลส้ถานใีกลส้ถาน ีBTS นานา) 
  

 
*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
องคก์รของทา่นเคยประสบกบัปญัหาในการสมัภาษณ์งานแบบนีDไหม 
1. จา้งคนทีBขาดความรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน  
2. ตัดสนิใจผดิพลาดไมจ่า้งคนทีBมคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน  
3. ผูม้าสมัครงานคนโนน้ก็ด ีคนนีOก็เดน่ ไม่รูจ้ะตัดสนิใจเลอืกผูส้มัครคนไหนด ี? 
4. ผูส้มัครงานมคีุณสมบัตเิหมาะสมนะ แตยั่งไมโ่ดนใจ แลว้จะเลอืกดไีหมหนอ ? 
ผูท้ีBทําหนา้ทีBเป็นผูส้มัภาษณ ์หรอืคณะกรรมการสมัภาษณ์และคัดเลอืกบคุลากรจงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิBงทีBตอ้ง

เรยีนรูเ้กีBยวกับกระบวนการ และเทคนคิในการสมัภาษณ์และคัดเลอืกบคุลากรสมัยใหม่ เพืBอทีBจะสามารถคัดกรองคน
เกง่และคนด ีมคีวามสามารถเหมาะสมเขา้มารว่มงานกับองคก์ร 
 หลักสตูรนีOไดรั้บการออกแบบขึOนจากประสบการณ์ในการสมัภาษณ์งานกวา่ 20,000 คน ของวทิยากรในการ
ทํางานองคก์รชั Oนนํากวา่ 24 ปี ถา่ยทอดเป็นหลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพืBอชว่ยใหท้า่นและองคก์รของทา่น
สามารถสมัภาษณ์และคัดครองบคุลากรแบบเขม้ขน้ โดยใชเ้ทคนคิการสมัภาษณ์แบบทดลองงาน  
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะใหม่ๆ ในการสมัภาษณ์งานพนักงานใหม ่
2. เสรมิสรา้งทักษะในการสรา้งขอ้คําถามเชงิพฤตกิรรมในการสมัภาษณพ์นักงานใหม ่
3. เพิBมขดีความสามารถในการตัดสนิใจคัดเลอืกพนักงานใหมท่ีBมคีณุสมบัตเิหมาะสม เป็นทั Oงคนเกง่และคนดี
ตามทีBองคก์รตอ้งการ 

4. สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ 
5.  
 

เนืDอหาสําคญัของการอบรม 
 1)  ชอ่งทางในการสรรหาพนักงานใหม ่(New Recruitment Channels) 

 2)  ปัญหาของการสมัภาษณ์พนักงานใหมแ่ละแนวทางแกไ้ข (Interview Problem & Solution) 

 3)  เทคนคิในแตล่ะกระบวนการของการสัมภาษณ์ ตั Oงแตก่ารวางแผนการสมัภาษณ์จนถงึขั Oนประเมนิผลการ
สมัภาษณ์ (Professional Interview Techniques) 
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     Workshop 1 : Self-assessment ข ัDนตอนการสมัภาษณ์งานแบบมอือาชพี 

 4)  แนวทางในการตัOงคําถามสมัภาษณง์านเชงิพฤตกิรรม (STAR Techniques) 

 5)  เทคนคิในการสมัภาษณ์และวเิคราะหเ์จาะลกึผูส้มัครงานระดับพนักงานถงึผูบ้รหิาร ดว้ย 3 Know : What-
Why-How (Interview Tricks) 

     Workshop 2  :  ฝึกต ัDงคาํถามเชงิพฤตกิรรม และวเิคราะหต์วัจรงิของผูส้มคัรแบบ 3 Know 

     Workshop 3 : Role play สมัภาษณ์งานเจาะลกึเชงิพฤตกิรรมการทํางานดว้ย STAR และ 3 Know 

 6)  เครืBองมอืในการสัมภาษณ์พนักงานใหมใ่หเ้หมาะสมกับตําแหน่งงานและองคก์ร (Interview Tools) 

 7)  การสมัภาษณ์ วเิคราะห ์ประเมนิ และคัดเลอืกผูส้มัครใหต้รงกบัตําแหน่งงาน (Interview & Selection 
base on Competency) 

 8)  ขอ้ผดิพลาดทีBทําใหจ้า้งคนผดิและตัดสนิใจพลาดในการสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม่   

 9)  เทคนคิการพัฒนาแบบประเมนิผลการสมัภาษณง์านยุคใหมใ่หส้อดคลอ้งกับตําแหน่งงาน (New 
Interview Evaluation Design) 

     Workshop 4  :  ฝึกออกแบบประเมนิการสมัภาษณ์งานยคุใหมด่ว้ย Competency 

 10) เทคนคิในการกําหนดคา่จา้งขั Oนตน้สําหรับพนักงานใหม่ และบวกคา่ประสบการณ ์(New Comers Wage 
and Plus experience) 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 23 พฤษภาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
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โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เทคนคิการสมัภาษณ์งาน, การคดัเลอืกบคุลากร, สรรหา, คดัเลอืก, คน, เหมาะสมกบังาน, พนักงานยุคใหม ่


