
 

 
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  

เทคนคิการสรรหา สมัภาษณ์ และคดัเลอืกพนกังาน
ยคุใหม ่รุน่ที� 15 

(Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques) 
 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

10 ธนัวาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถาน ีBTS พรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
            ธุรกิจจะเติบโตไดอ้ย่างมัBนคง ด่านแรกทีBสําคัญคือการสัมภาษณ์และ    คัดเลือกคนเก่ง คนดี มี
ความสามารถและเหมาะสมกับองคก์รเขา้ร่วมงาน แต่การสัมภาษณ์และคัดเลอืกจรงิ อาจประสบกับปัญหาต่างๆ 
อาทเิชน่ 
1. จา้งคนทีBขาดความรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน (หนังไมต่รงปก) 
2. ตัดสนิใจผดิพลาดไมจ่า้งคนทีBมคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน 
3. ผูม้าสมัครงานคนโนน้ก็ดคีนนี_ก็เดน่ไมรู่จ้ะตัดสนิใจเลอืกคนไหนด ี? 
4. ผูม้าสมัครงานมคีณุสมบัตเิหมาะสมแตย่ังไมโ่ดนใจ แลว้จะเลอืกดไีหมหนอ ? 
5. คะแนนประเมนิผลการสมัภาษณ ์HR กบั Line Manager ไมส่อดคลอ้งและใชค้วามรูส้กึในการประเมนิ 
หลักสูตรนี_จะช่วยแกไ้ขปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และ
พนักงานกวา่ 20,000 คน จากหลากหลายธรุกจิกวา่ 28 ปี..........มาเป็น Public Training  
พรอ้มตัวอย่างคําถามเด็ดในการสัมภาณ์ "เก่งงาน-เก่งคน-เก่งคิด" และแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ดว้ย 
Competency ยคุใหม ่
 
 
วตัถปุระสงค:์   
    1. เสรมิสรา้งทกัษะในการสรรหา สมัภาษณ์ และคัดเลอืกพนักงานใหมใ่หต้รงกับทีBองคก์รตอ้งการและคาดหวัง 
    2. พัฒนาทกัษะในการสรา้งคําถามในการสมัภาษณพ์นักงานใหมน่อกตํารา และไมม่ใีน Google  
    3. พัฒนาทกัษะในการออกแบบประเมนิผลการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ดว้ย Competency ใหเ้หมาะสมกบัแต่
ละตําแหน่งงานในองคก์ร 
    4. เทคนคิในการกําหนดอัตราคา่จา้งพนักงานใหม่ และการบวกคา่ประสบการณ์ในการตกลงวา่จา้งเป็น
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบัการบรหิารคา่จา้งขององคก์ร   
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1)  ชอ่งทางในการสรรหาพนักงานใหม ่(New Recruitment Channels) 
2)  ปัญหาของการสัมภาษณ์พนักงานใหมแ่ละแนวทางแกไ้ข (Interview Problem & Solution) 
3)  เทคนคิในแตล่ะกระบวนการของการสัมภาษณ์ ตั _งแตก่ารวางแผนการสมัภาษณ์จนถงึขั _นประเมนิผลการ
สมัภาษณ์ (Professional Interview Techniques) 
     Workshop 1 : Self-assessment ข ัน̂ตอนการสมัภาษณ์งานแบบมอือาชพี 
4)  แนวทางในการตั _งคําถามสมัภาษณง์านเชงิพฤตกิรรม (STAR Techniques) 
5)  เทคนคิในการสัมภาษณ์และวเิคราะหเ์จาะลกึผูส้มัครงานระดับพนักงานถงึผูบ้รหิาร ดว้ย 3 Know : What-
Why-How (Interview Tricks  ) 
     Workshop 2  :  ฝึกต ัง̂คาํถามเชงิพฤตกิรรม 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)  ขอ้ผดิพลาดทีBทําใหจ้า้งคนผดิและตัดสนิใจพลาดในการสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม ่  
9)  เทคนคิการพัฒนาแบบประเมนิผลการสมัภาษณง์านยุคใหมใ่หส้อดคลอ้งกับตําแหน่งงาน (New Interview 
Evaluation Design) 
     Workshop 4  :  ฝึกออกแบบประเมนิการสมัภาษณ์งานยคุใหมด่ว้ย Competency 
10) เทคนคิในการกําหนดคา่จา้งขั _นตน้สําหรับพนักงานใหม่ และบวกคา่ประสบการณ ์(New Comers Wage and 
Plus experience) 
     Workshop 5 : Case Study การกําหนดคา่จา้งพนกังานใหม ่และบวกคา่ประสบการณ์ 
 
รปูแบบ/วธิกีารเรยีนรู ้: 
1. การบรรยายจากประสบการณ์จรงิในการสรรหา สมัภาษณ์ และคัดเลอืกพนักงานใหม่มากกว่า 28 ปี 
2. VDO ตัวอย่างการสมัภาษณ์งาน 
3. การจัดทํา Workshop ทีBสามารถนําไปปรับใชใ้นการปฏบิตังิานไดท้นัท ี
4. Role Play การสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรมดว้ย STAR Technique และ Know 
5. Case Study การกําหนดคา่จา้งพนักงานใหม ่และคา่ประสบการณ ์
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

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

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

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

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
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          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั 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 จํากัด 
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, พนักงาน,หลกัสตูร,เทคนคิการสรรหา,สมัภาษณ,์คดัเลอืกพนักงานยุคใหม่
,Recruitment,Interview,Selection,Techniques 
 
 
 


