
 

 
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.com  

เทคนคิการสมัภาษณง์านและการคดัเลอืกคน 
ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีKไดร้ับเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครฐั รฐัวสิาหกจิ 
และองคก์รธุรกจิชั Oนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Oนนํากวา่ 24 ปี 

 

26 มถินุายน 2561 
09.00 -16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีKจัดสมัมนาอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
องคก์รของทา่นเคยประสบกบัปญัหาในการสมัภาษณ์งานแบบนี=ไหม 
1. จา้งคนทีKขาดความรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน  
2. ตดัสนิใจผดิพลาดไมจ่า้งคนทีKมคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทํางาน  
3. ผูม้าสมัครงานคนโนน้ก็ด ีคนนีOก็เด่น ไมรู่จ้ะตดัสนิใจเลอืกผูส้มัครคนไหนด ี? 
4. ผูส้มัครงานมคีณุสมบตัเิหมาะสมนะ แต่ยงัไมโ่ดนใจ แลว้จะเลอืกดไีหมหนอ ? 
ผูท้ีKทําหนา้ทีKเป็นผูส้มัภาษณ์ หรอืคณะกรรมการสมัภาษณ์และคัดเลอืกบคุลากรจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิKงทีKตอ้ง

เรยีนรูเ้กีKยวกบักระบวนการ และเทคนคิในการสมัภาษณ์และคัดเลอืกบคุลากรสมัยใหม่ เพืKอทีKจะสามารถคัดกรองคน
เกง่และคนด ีมคีวามสามารถเหมาะสมเขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร 
 หลักสตูรนีOไดรั้บการออกแบบขึOนจากประสบการณ์ในการสมัภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวทิยากรในการ
ทํางานองคก์รชั Oนนํากวา่ 24 ปี ถา่ยทอดเป็นหลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพืKอชว่ยใหท้า่นและองคก์รของทา่น
สามารถสมัภาษณ์และคัดครองบคุลากรแบบเขม้ขน้ โดยใชเ้ทคนคิการสมัภาษณ์แบบทดลองงาน  
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะใหม่ๆ  ในการสมัภาษณ์งานพนักงานใหม ่
2. เสรมิสรา้งทกัษะในการสรา้งขอ้คําถามเชงิพฤตกิรรมในการสมัภาษณ์พนักงานใหม ่
3. เพิKมขดีความสามารถในการตดัสนิใจคัดเลอืกพนักงานใหม่ทีKมคีณุสมบตัเิหมาะสม เป็นทั Oงคนเกง่และคนดี
ตามทีKองคก์รตอ้งการ 

4. สามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1:  กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร 

1. หัวใจสําคัญของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management and 
Human Resource Development : HRM & HRD) 

2. กระบวนการสาํคญัของการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงาน 
3. หลักการและแนวคดิเกีKยวกบัการสมัภาษณง์าน 

สว่นที� 2:  ยอดบคุลากรแบบไหนที�องคก์รช ั=นนําปรารถนา 
• 5 เกง่ + 2 ด ีสดุยอดบคุลากรทีKองคก์รชั Oนนําปรารถนา 

สว่นที� 3:  3 เครื�องมอืในการคดัเลอืกบคุลากร 



 

 
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.com  

1. เครืKองมอืการทดสอบ 
2. เครืKองมอืในการสมัภาษณ ์
3. เครืKองมอืในการตรวจสอบ 

สว่นที� 4:  สมัภาษณ์งานอยา่งไรใหไ้ดค้นที�เหมาะกบังานวฒันธรรมองคก์ร 
1. เทคนคิในการสมัภาษณ์งาน เพืKอใหไ้ดพ้นักงานใหมท่ีKเหมาะกบังานและองคก์ร 
2. ตวัอยา่งชดุคําถามยอดฮติในการสัมภาษณ์งาน 
3. ตวัอยา่งคําถามในการสมัภาษณ์งานเกีKยวกบั Competency ทีKนยิมใชใ้นปัจจุบัน 
4. Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผูส้มัภาษณ์ 

สว่นที� 5:  เทคนคิการสมัภาษณ์งานสมยัใหม ่(Modern Interview Techniques) 
• เทคนคิการสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรมแบบทดลองงาน  

 
 

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

ชําระภายใน 26 มถิุนายน 2561 

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

บคุคลท ั�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 10 มถิุนายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิทของทา่น และชืKอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
3.  หัก ณ ทีKจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีK 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
อบรม, สมัมนา, เทคนคิการสมัภาษณง์าน, การคดัเลอืกบคุลากร, สรรหา, คดัเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังาน 


