
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 
เทคนคิการคดัเลอืกและสมัภาษณพ์นกังานที� “ใช”่ อยา่ง
มอือาชพี ดว้ย Competency & Behavior……….. 

 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
24 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 17.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                                                                        * สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ในยุคปัจจุบันการคัดเลอืกพนักงานนัZน ถอืเป็นสิXงทีXแตล่ะองคก์รลว้นใหค้วามสาํคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลาย

องคก์รตอ้งประสบกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ไดพ้นักงานไมต่รงตามคณุสมบัต ิ พฤตกิรรมของพนักงานไมด่ ี พนักงาน
ลาออกบอ่ย ดังนัZน.....วธิกีารหนึXงในการคัดเลอืกพนักงานทีXมปีระสทิธภิาพคอื “การคัดเลอืกและสมัภาษณ์โดยใช ้
เทคนคิการคัดเลอืกและสมัภาษณ์พนักงานดว้ย Competency & Behavior” ซึXงจะชว่ยใหส้ามารถคน้พบพนักงานทีX ”
ใช”่  และสามารถทีXจะตอบโจทยส์ิXงทีXองคก์รตอ้งการได ้

หลักสตูรนีZ ไดจั้ดทําขึZนเพืXอใหผู้บ้รหิาร หัวหนา้ ฝ่ายบคุคล และผูท้ีXมสีว่นเกีXยวขอ้งในการคัดเลอืกและ
สมัภาษณ์พนักงานไดม้แีนวทางในการคัดเลอืกพนักงานใหไ้ดต้รงใจทีXตอ้งการ และไดพ้นักงานมปีระสทิธภิาพสงู  
จากการคัดเลอืกอย่างชาญฉลาด โดยใชห้ลัก Competency  &  Behavior......... เขา้มาเป็นตัวชว่ยในการ
ประกอบการตัดสนิใจในการคดัเลอืกบคุคลเขา้ทํางาน และสามารถทําประโยชนส์งูสดุใหแ้กอ่งคก์รได ้
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบและวางหลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกพนักงานไดต้รงใจเหมาะสมกบังาน    “Put 
the right man on the right job” ทีXสดุ โดยใช ้Competency  & Behavior      

2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความสามารถและของผูท้ีXจะเขา้มาร่วมงานกับองคก์รได ้
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดนํ้าความรูท้ีXไดใ้นการอบรม เพืXอการคัดเลอืกพนักงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีXสดุ    

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Section 1 : วเิคราะหเ์พืXอการคัดเลอืกคนทีX ”ใช”่  
1. สาเหตุและความจําเป็นในการคัดเลอืกพนักงานดว้ย Competency  &  Behavior 
2. ปัญหาและสาเหตกุารเขา้-ออก ของพนักงานรว่มถงึความสามารถและพฤตกิรรมทีXไมต่อบโจทยอ์งคก์ร 
3. การมองหาเพืXอตอบโจทย์สิXงทีXองคก์รและหน่วยงานตอ้งการใหไ้ดค้นทีX “ใช่” ดว้ยการคัดเลือกโดยใชห้ลัก 
Competency &  Behavior 

4. กจิกรรม มองใหก้วา้ง มองใหเ้ป็น คน้หาสิ�งที�ตอ้งการในการคดัเลอืกพนกังาน 
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Section 2 : ความทา้ทายในการคัดเลอืกพนักงาน…อย่างมอือาชพี !!! ดว้ย Competency &  Behavior 
5. การกําหนดคณุสมบตัขิองพนักงานดว้ยหลัก Competency  เพืXอการคัดเลอืกอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• ความรู ้
• ทกัษะ 
• ทศันคต ิ

6. การกําหนดคณุสมบตัขิองพนักงานดว้ยหลัก Behavior เพืXอการคัดเลอืกอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
• พฤตกิรรม 

7. กจิกรรม Workshop : เปลี�ยน !!! การสรรหาคดัเลอืกพนกังานดว้ยรูปแบบใหม่โดยยดึหลกั 
Competency &  Behavior 

 
 
Section 3 : การสมัภาษณ์สูค่วามเป็นเลศิ 
8. แนวทางคําถามทีXใชส้มัภาษณ์ผูส้มัครงานโดยอาศัย Competency 
9. แนวทางคําถามทีXใชส้มัภาษณ์ผูส้มัครงานโดยอาศัย Behavior 
10. การวเิคราะหบ์คุลกิภาพและพฤตกิรรมของผูส้มัครงาน 
11. เทคนคิการจับโกหกของผูส้มัครงาน 
12. การประมวลผลวเิคราะหเ์พืXอสรุปและหาคนทีX “ใช”่ ในการสัมภาษณ์งาน 

 
Section 4 : ฝึกปฏบัิต ิ

13. กจิกรรม ฝึกการต ัง̂คาํถาม และการใชว้ธิกีารทดสอบกบัผูส้มคัรงานโดยอาศยั Competency 
&  Behavior 

14. กจิกรรม  คดัเลอืกพนกังานอยา่งไร.... ใหไ้ดด้งัใจหวงั ดว้ย Competency &  Behavior 1 
15. วเิคราะหจุ์ดออ่น...จุดแข็งของผูเ้ขา้รับการอบรมในการสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงาน 
16. Action Plan : คณุจะเปลีXยนการสมัภาษณ์อยา่งไรใหไ้ดค้นทีXมคีณุภาพ 
17. สรุป คําถาม – ตอบ 

  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ท ์แทนซี� จํากดั  
 

อัตราหลักสตูรตอ่ (1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บุคคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, สมัภาษณ์งาน ,Competency , Behavior ,คัดเลอืกพนักงาน , เลอืกคน , พฤตกิรรม 


