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วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

ห้องฝึกอบรม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากัด

ส�าหรับ HR มือใหม่  
ประสบการณ์ 0-3 ปี

การรู้หลักการ กระบวนการ  
และเทคนิคที่ถูกต้อง ย่อมช่วยให ้ 
HR มือใหม่ ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน
yy การสมัภาษณ์คดัเลือกบคุคลเข้าท�างานไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย 

ขนาดมือเก่ายงัคดัคนพลาดเข้ามาท�างานได้ แล้ว  

“มือใหม”่ ท่ีมีประสบการณ์น้อยจะไมพ่ลาดได้อยา่งไร

yy หลกัสตูรนีจ้ดัส�าหรับ HR มือใหม ่ท่ีต้องท�าหน้าท่ี 

สมัภาษณ์คดัเลือกบคุคลเข้าท�างานโดยเฉพาะ

yy ปพืูน้ฐานตัง้แตก่ารวิเคราะห์ใบสมคัร การเตรียมสมัภาษณ์ 

การต้อนรับ การเร่ิมต้นการตัง้ค�าถาม การใช้ค�าถามตดิตาม

และการสรุปปิดการสมัภาษณ์ การบนัทกึผล ตลอดจนการ

ตรวจสอบประวตัแิบบครบทกุขัน้ตอน

yy เป็นประโยชน์ตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ท่ีต้อง 

ท�าหน้าท่ีสมัภาษณ์คดัเลือกบคุคลเป็นอยา่งย่ิง

วทิยากร

อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
yyผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์

yyประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ 

ในกลุม่ปนูซเิมนต์ไทยกวา่ 15 ปี

รุ่นที่ 58
มอบวุฒิบัตร

การสัมภาษณ์
         เพื่อ 
คัดเลือกบุคคล 
    เข้าท�างาน

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,000 บาท + VAT 210 รวม 3,210 บาท / บคุคลทัว่ไป 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท
ช�าระเงนิก่อนวนัที ่17 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พเิศษ
เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์
yy การวิเคราะห์ใบสมคัรงาน

yy การเตรียมค�าถามในการสมัภาษณ์

yy การเตรียมสถานท่ีเพ่ือการสมัภาษณ์

หัวข้อการฝึกอบรม การด�าเนินการระหว่างการสัมภาษณ์
yy การเร่ิมต้นการสมัภาษณ์ท่ีเหมาะสม

yy เทคนิคในการตัง้ค�าถามเพ่ือให้ได้ข้อมลู 

ท่ีต้องการ

yy การใช้ค�าถามเปิด ค�าถามปิดในการสมัภาษณ์

yy ท�าอยา่งไรจงึจะได้ข้อเทจ็จริงจากการสมัภาษณ์

yy การสรุปการสมัภาษณ์

yy แบบฟอร์มในการสมัภาษณ์ การบนัทกึผล และ

การให้คะแนน

การด�าเนินการหลังการสัมภาษณ์
yy การแจ้งผลการสมัภาษณ์คดัเลือก

yy การตรวจสอบประวตัสิ�าหรับผู้ผา่นการคดัเลือก

Workshop : บทบาทสมมตกิารสัมภาษณ์ 

คัดเลือก

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถ้ามี) ผู้โอนเงนิจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เม่ือช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองค์กร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาน�ามาให้ในวนัฝึกอบรม หรือจะช�าระสว่นนีเ้ป็นเงินสด

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั  (ส�านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผู้ เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

1.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

E-mail .............................................. มือถือ .............................

2.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

E-mail .............................................. มือถือ .............................

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวิทยากรเพือ่ประโยชน์ในการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน

ช่ือและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท์  ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

ผู้ตดิตอ่ .................................................................... E-mail ....................................................................... มือถือ ......................................

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถ้ามี) ผู้โอนเงนิจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เม่ือช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองค์กร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาให้ก่อนวนัอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผู้ เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

หลักสูตรฝึกอบรม “การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน รุ่นที่ 58” (วันที่ 24 เม.ย. 2564)

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


