www.hrcenter.co.th

การสัมภาษณ์
เพื่อ
คัดเลือกบุคคล
เข้าท�ำงาน

การรู้หลักการ กระบวนการ
และเทคนิคที่ถูกต้อง ย่อมช่วยให้
HR มือใหม่ ท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

เรียน
ออนไลน์
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มอบวุฒิบัตร

ผ่ านโปรแกรม

yyการสัมภาษณ์คดั เลือกบุคคลเข้ าท�ำงานไม่ใช่เรื่ องง่าย
ขนาดมือเก่ายังคัดคนพลาดเข้ ามาท�ำงานได้ แล้ ว
“มือใหม่” ที่มีประสบการณ์น้อยจะไม่พลาดได้ อย่างไร
yyหลักสูตรนี ้จัดส�ำหรับ HR มือใหม่ ที่ต้องท�ำหน้ าที่
สัมภาษณ์คดั เลือกบุคคลเข้ าท�ำงานโดยเฉพาะ
yyปูพื ้นฐานตังแต่
้ การวิเคราะห์ใบสมัคร การเตรี ยมสัมภาษณ์
การต้ อนรับ การเริ่ มต้ นการตังค�
้ ำถาม การใช้ ค�ำถามติดตาม
และการสรุปปิ ดการสัมภาษณ์ การบันทึกผล ตลอดจนการ
ตรวจสอบประวัตแิ บบครบทุกขันตอน
้
yyเป็ นประโยชน์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้อง
ท�ำหน้ าที่สมั ภาษณ์คดั เลือกบุคคลเป็ นอย่างยิ่ง

อัตราค่าอบรมท่านละ

รุ่นที่

ส� ำ หรั บ HR มื อ ใหม่
ประสบการณ์ 0-3 ปี
วัน เวลา และสถานที่

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

ห้ องฝึ กอบรม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

วิทยากร

อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย

�	ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์
�	ประสบการณ์ด้านการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์
ในกลุม่ ปูนซิเมนต์ไทยกว่า 15 ปี

โปรโมชัน่ พิเศษ
เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

สมาชิก 3,000 บาท + VAT 210 รวม 3,210 บาท / บุคคลทัว่ ไป 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท
ช�ำระเงินก่อนวันที่ 17 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม

การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์
yyการวิเคราะห์ใบสมัครงาน
yyการเตรี ยมค�ำถามในการสัมภาษณ์
yyการเตรี ยมสถานที่เพื่อการสัมภาษณ์

การด�ำเนินการระหว่างการสัมภาษณ์
yyการเริ่ มต้ นการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
yyเทคนิคในการตังค�
้ ำถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ที่ต้องการ
yyการใช้ ค�ำถามเปิ ด ค�ำถามปิ ดในการสัมภาษณ์
yyท�ำอย่างไรจึงจะได้ ข้อเท็จจริ งจากการสัมภาษณ์
yyการสรุปการสัมภาษณ์
yyแบบฟอร์ มในการสัมภาษณ์ การบันทึกผล และ
การให้ คะแนน
การด�ำเนินการหลังการสัมภาษณ์
yyการแจ้ งผลการสัมภาษณ์คดั เลือก
yyการตรวจสอบประวัตสิ �ำหรับผู้ผา่ นการคัดเลือก
Workshop : บทบาทสมมติการสัมภาษณ์
คัดเลือก

หลักสูตรฝึ กอบรม “การสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ าท�ำงาน รุ่ นที่ 58” (วันที่ 24 เม.ย. 2564)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

2. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

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

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

*ข้อมูลนีอ้ าจเปิ ดเผยให้กบั วิ ทยากรเพือ่ ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรั บออกใบก�ำกับภาษี
บริ ษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ตดิ ต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุ ณาช�ำระค่ าฝึ กอบรมก่ อนวันงาน

โอนเงิน หรื อเช็คขีดคร่อมในนาม บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรื อ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่ าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ ามี) ผู้โอนเงินจะต้ องเป็ นผู้ชำ� ระที่ธนาคาร หรื อช�ำระเพิ่มที่หน้ างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริ ษัทฯ ก่อนวันฝึ กอบรม
าน�งำไปรษณี
มาให้ ในวั
ย์ลนงทะเบี
ฝึ กอบรม
ยนมาให้
หรื อจะช�
ก่อำนวั
ระส่นวอบรม
นนี ้เป็ นเงินสด
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตัวจริง กรุณาส่
บริ ษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�(ส�ำำนันักกงานใหญ่
งานใหญ่))
52/37 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 15 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงทับช้ าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

