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วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร�ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
หองฝกอบรม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด

สําหรับ HR มือใหม� 
ประสบการณ� 0-3 ป�

การรู�หลักการ กระบวนการ และเทคนิคท่ีถูกต�อง 

ย�อมช�วยให� HR มือใหม� 
ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย�างแน�นอน
 การสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาทํางานไมใชเร่ืองงาย ขนาดมือเกายังคัดคนพลาดเขามาทํางานได 
แลว “มือใหม” ที่มีประสบการณนอยจะไมพลาดไดอยางไร

 หลักสูตรนี้จัดสําหรับ HR มือใหม ที่ตองทําหนาท่ีสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยเฉพาะ
 ปูพ้ืนฐานต้ังแตการวิเคราะหใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ การตอนรับ การเร่ิมตนการต้ังคําถาม การใชคําถามติดตาม
และการสรุปปดการสัมภาษณ การบันทึกผล ตลอดจนการตรวจสอบประวัติแบบครบทุกข้ันตอน

 เปนประโยชนตอเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษยที่ตองทําหนาท่ีสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเปนอยางย่ิง

วิทยากร

อาจารย�สมชาย เดชนิมิตรชัย
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ประสบการณดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย

ในกลุมปูนซิเมนตไทยกวา 15 ป

รุ�นท่ี 57
มอบวุฒิบัตร

การสัมภาษณ�

อัตราค�าอบรมท�านละ 
สมาชิก 2,800 บาท + VAT 196 รวม 2,996 บาท / บุคคลท่ัวไป 3,300 บาท + VAT 231 รวม 3,531 บาท 
ชําระเงินก�อนวันท่ี 7 พ.ย. 2563 ลด 200 บาท

เพ่ือคัดเลือกบุคคล
เข�าทํางาน



การเตรียมการก�อนการสัมภาษณ�
 การวิเคราะหใบสมัครงาน
 การเตรียมคําถามในการสัมภาษณ
 การเตรียมสถานท่ีเพ่ือการสัมภาษณ

หัวข�อการฝ�กอบรม
การดําเนินการระหว�างการสัมภาษณ�
 การเร่ิมตนการสัมภาษณที่เหมาะสม
 เทคนิคในการต้ังคําถามเพ่ือใหไดขอมูล
ที่ตองการ
 การใชคําถามเปด คําถามปดในการสัมภาษณ
 ทําอยางไรจึงจะไดขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ
 การสรุปการสัมภาษณ
 แบบฟอรมในการสัมภาษณ การบันทึกผล และ
การใหคะแนน

การดําเนินการหลังการสัมภาษณ�
 การแจงผลการสัมภาษณคัดเลือก
 การตรวจสอบประวัติสําหรับผูผานการคัดเลือก

Workshop : บทบาทสมมตกิารสัมภาษณ์
คัดเลือก

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

หลักสูตรฝกอบรม “การสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รุนท่ี 57” (วันท่ี 14 พ.ย. 2563)


