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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

กระบวนการสรรหาคดัเลอืกอยา่งเป็นระบบ 
และเทคนคิสมัภาษณ ์

(Recruiting System & Technique of Interview) 
 

 

 

วทิยากร: อาจารยพ์ชิติ สจุรติจนัทร 
ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์ ม. ธรุกจิบัณฑติย ์  /Mini MBA จากมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

อดตีผูพ้พิากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจา้ง  อดตีอปุนายกสมาคมการบรหิารงานบคุคลสมทุรปราการ (PAAs) 
อดตี - ปัจจบุนังานดา้น ทีWปรกึษาการบรหิารงานบคุคล บรษัิท สยามไอชเิพรส /บรษัิท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) 

ประเทศไทย /บรษัิท Siam Brothers Group  ประเทศเวยีดนาม  /  บรษัิท Ciity Walk  จํากดั ( สวนสยาม) 
ปัจจบุนั : ทีWปรกึษาการบรหิารทรัพยากรบคุคล  บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จํากดั  (มหาชน) 

 
 

25 มกราคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
**สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา    
    1. เกริWนนําสิWงทีWธรุกจิตอ้งการ 3 S  กบั งาน HRM & HRD 
    2. การสรา้งกระบวนการสรรหาคัดเลอืกอย่างเต็มรปูแบบ 
    3. นักสรรหาบคุลากรแบบมอือาชพีเป็นอย่างไร 
    4. การหาความตอ้งการของแตล่ะตําแหน่งงาน  
    5. JD กบัการสรรหาคัดเลอืกบคุลากร 
    6. การนํา Competencyมาใชเ้พืWอสรา้งเทคนคิในการสรรหาและคัดเลอืกพนักงาน 
    7. การRecruit ใหไ้ด ้The Best Team 
    8. เทคนคิการสืWอสารและตั rงคําถามเชงิพฤตกิรรม 
    9. การวางแผนจา้งงานใหไ้ดค้นทีWเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน 
   10. การเตรยีมคําถามในการสมัภาษณ์งานทีWสอดคลอ้งกบัคณุสมบตัขิองตําแหน่งงานทีWตอ้งการ 
   11.การสรา้งแรงจงูใจเพืWอความไดเ้ปรยีบในการคัดเลอืกบคุลากรทีWเหนอืกวา่คู่แขง่ 
   12.เครืWองมอืชว่ยประเมนิการสมัภาษณแ์ละเครืWองมอืคัดกรองประเมนิผูส้มัครงานเพืWอการวา่จา้ง 
   13.ระบบการจัดเก็บใบสมัครงาน 
   14. Role Play การสภัาษณง์านตั rงแตเ่ริWมตน้จนถงึ ปิดการสมัภาษณ์ 
   15. การสบืคน้แหลง่ทีWมาของผูส้มัครงานทั rงจากภายในและภายนอกองคก์ร  
   16. ปัญหาและอปุสรรคในการสรรหาคัดเลอืกบคุลากรในปัจจุบนั 
             ถาม – ตอบ 
      ของแถม  “ มองคนออก  บอกตนได ้ เห็นคนชดั  ….ขั rนเทพ ” 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                          
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีr 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

อบรม,สมัมนา,กระบวนการสรรหาคดัเลอืก,เทคนคิสมัภาษณ,์Recruiting ,System,Technique ,Interview 


