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ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

ส�าหรับ HR มือใหม่  
ประสบการณ์ 0-3 ปี

yy การสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าท�างานไม่ใช่เรื่องง่าย ขนาดมือเก่ายังคัดคนพลาดเข้ามาท�างานได้ แล้ว “มือใหม่” ที่มี

ประสบการณ์น้อยจะไม่พลาดได้อย่างไร

yy หลักสูตรนี้จัดส�าหรับ HR มือใหม่ ที่ต้องท�าหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าท�างานโดยเฉพาะ

yy ปูพื้นฐานตั้งแต่การวิเคราะห์ใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์ การต้อนรับ การเริ่มต้นการตั้งค�าถาม การใช้ค�าถามติดตามและ

การสรุปปิดการสัมภาษณ์ การบันทึกผล ตลอดจนการตรวจสอบประวัติแบบครบทุกขั้นตอน

yy เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องท�าหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นอย่างยิ่ง

วิทยากร

อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
yyผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

yyประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์

ในกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยกว่า 15 ปี

รุ่นที่ 60
มอบวุฒิบัตร

การสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคล 
เข้าท�างาน

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่2 ต.ค. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

การรู้หลักการ กระบวนการ และเทคนิคที่ถูกต้อง ย่อมช่วยให ้HR มือใหม่ 
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์
yy การวิเคราะห์ใบสมัครงาน

yy การเตรียมค�าถามในการสัมภาษณ์

yy การเตรียมสถานที่เพื่อการสัมภาษณ์

การด�าเนินการระหว่างการสัมภาษณ์
yy การเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม

yy เทคนิคในการตั้งค�าถามเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ต้องการ

yy การใช้ค�าถามเปิด ค�าถามปิดในการสัมภาษณ์

yy ท�าอย่างไรจึงจะได้ข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์

yy การสรุปการสัมภาษณ์

หัวข้อการฝึกอบรม

yy แบบฟอร์มในการสัมภาษณ์ การบันทึกผล และ

การให้คะแนน

การด�าเนินการหลังการสัมภาษณ์
yy การแจ้งผลการสัมภาษณ์คัดเลือก

yy การตรวจสอบประวัติส�าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

Workshop : บทบาทสมมตกิารสัมภาษณ์ 

คัดเลือก

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาน�ามาให้ในวันฝึกอบรม หรือจะช�าระส่วนนี้เป็นเงินสด

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด  (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

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

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน รุ่นที่ 60” (วันที่ 9 ต.ค. 2564)

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

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


