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หลกัสตูร เทคนคิการสรรหา สมัภาษณ์ และคดัเลอืกพนกังานยคุใหม่
 (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques)

วนัที ่ 10 กนัยายน 2562 โรงแรมอไรซ้ ์โฮเทล สขุมุวทิ 26 5 
สิง่ทีจ่ะไดร้บัจากการอบรม :

1. เสรมิสรา้งทักษะในการสรรหา สมัภาษณ์ และคดัเลอืกพนักงานใหมใ่หต้รงกบัทีอ่งคก์รตอ้งการและคาดหวงั
2. พัฒนาทักษะในการสรา้งคําถามในการสมัภาษณ์พนักงานใหมน่อกตํารา และไมม่ใีน Google 
3. พัฒนาทักษะในการออกแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์พนักงานใหมด่ว้ย Competency ใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะตําแหน่งงานในองคก์ร
4. เทคนคิในการกําหนดอตัราคา่จา้งพนักงานใหม ่และการบวกคา่ประสบการณ์ในการตกลงวา่จา้งเป็นมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัการ
บรหิารคา่จา้งขององคก์ร

  
 เนือ้หาสําคญัของการอบรม (COURSE OUTLINE) : เวลา 09:00-16:00 น.

1)  ชอ่งทางในการสรรหาพนักงานใหม ่(New Recruitment Channels)
2)  ปัญหาของการสมัภาษณ์พนักงานใหมแ่ละแนวทางแกไ้ข (Interview Problem & Solution)
3) เทคนคิในแตล่ะกระบวนการของการสมัภาษณ์ ตัง้แตก่ารวางแผนการสมัภาษณ์จนถงึขัน้ประเมนิผลการสมัภาษณ์ 
      (Professional Interview Techniques)

Workshop 1 : Self-assessment ขัน้ตอนการสมัภาษณ์งานแบบมอือาชพี
4)  แนวทางในการตัง้คําถามสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรม (STAR Techniques)
5) เทคนคิในการสมัภาษณ์และวเิคราะหเ์จาะลกึผูส้มัครงานระดบัพนักงานถงึผูบ้รหิาร ดว้ย 3 Know : 

What-Why-How (Interview Tricks)
Workshop 2  :  ฝึกตัง้คําถามเชงิพฤตกิรรม และวเิคราะหต์วัจรงิของผูส้มัครแบบ 3 Know
Workshop 3 : Role play สมัภาษณ์งานเจาะลกึเชงิพฤตกิรรมการทํางานดว้ย STAR และ 3 Know

6)  เครือ่งมอืในการสมัภาษณ์พนักงานใหมใ่หเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงานและองคก์ร (Interview Tools)
7)  การสมัภาษณ์ วเิคราะห ์ประเมนิ และคดัเลอืกผูส้มัครใหต้รงกบัตําแหน่งงาน (Interview & Selection base on Competency)
8)  ขอ้ผดิพลาดทีทํ่าใหจ้า้งคนผดิและตดัสนิใจพลาดในการสมัภาษณ์และคดัเลอืกพนักงานใหม ่ 
9)  เทคนคิการพัฒนาแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์งานยคุใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน (New Interview Evaluation Design)

Workshop 4  :  ฝึกออกแบบประเมนิการสมัภาษณ์งานยคุใหมด่ว้ย Competency
10) เทคนคิในการกําหนดคา่จา้งขัน้ตน้สําหรับพนักงานใหม ่และบวกคา่ประสบการณ์ (New Comers Wage and Plus experience)

Workshop 5 : Case Study การกําหนดคา่จา้งพนักงานใหม ่และบวกคา่ประสบการณ์

***มอบวฒุบิตัรการฝึกอบรม (Certificate) 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนา :

ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการฝ่าย ผูจั้ดการแผนก หวัหนา้แผนก ทีทํ่าหนา้ทีใ่นการสมัภาษณ์และคดัเลอืกพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ
ผูส้นใจทั่วไป

 รปูแบบ/วธิกีารเรยีนรู ้:

1. การบรรยายจากประสบการณ์จรงิในการสรรหา สมัภาษณ์ และคดัเลอืกพนักงานใหมม่ากกวา่ 24 ปี
2. การจัดทํา Workshop ทีส่ามารถนําไปปรับใชใ้นการปฏบิตังิานไดท้นัที
3. Role Play การสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรมดว้ย STAR Technique และ Know
4. Case Study การกําหนดคา่จา้งพนักงานใหม ่และคา่ประสบการณ์

วทิยากร :  อาจารย ์ธนเุดช ธาน ี(อ.ตน้)

ทยากรและทีป่รกึษาผูไ้ดรั้บคําเชญิจาก 3 ใน 5 มหาวทิยาลยัชัน้นํา (Top Five) ของไทย ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และองคก์รธรุกจิ รวมทัง้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ ไปบรรยายพเิศษจาก
ประสบการณ์ในการทํางานและความเชีย่วชาญดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(HRM & HRD) 
ขององคก์รธรุกจิชัน้นํากวา่ 29 ปี  อดตีกรรมการบรหิารสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร เทคนคิการสรรหา สมัภาษณ ์และคดัเลอืกพนกังานยคุใหม่

 (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques)

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 6 กนัยายน  2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


