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  หลักสูตร กลยทุธ์การสรรหาบุคลากรและเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ 
 

 วันที ่19 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

วทิยากร : ดร.กฤติน  กลุเพง็ 
 หลักการและเหตุผล 
 การสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคลากรนับได้ว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของหัวหน้างาน  ผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  ท้ังนีเ้พราะหากเราสามารถคัดเลือกคนท่ีเหมาะสมกับงานและองค์กรแล้ว  กจ็ะท าให้ทีมงานของเรามีความ
แขง็แร่งมากย่ิงขึน้  และหากมีความผิดพลาในขัน้ตอนดังกล่าว  กจ็ะท าให้เกิดการสูญเปล่าท้ังเวลาและงบประมาณ  
และอาจเกิดปัญหาอ่ืน ๆ  ขึน้มาภายในองค์กร  ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
เทคนิคการสัมภาษณ์ดังกล่าว 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับหลักการและนาวทางในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลกรท่ีมีศักยภาพ 
2. เรียนรู้เทคนิคในการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
3. มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งานกับผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
4. สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม ไปปิิบัติงานได้จริง  ลุล่วงดังเป้าหมายและนโยบายขององค์กร 
 

หัวข้อการอบรม 
1. ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  (Overview of Recruitment and Selection) 
2. เคร่ืองมือในการสรรหาบุคลากร 
3. ช่องทางการสรรหาและการวางแผนการจ้างงาน  ให้ได้คนท่ีเหมาะกับต าแหน่งงาน 
4. หลักการและแนวทางของการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Principles of Recruitment And Selection) 
5. การวางแผนการสัมภาษณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์  บทบาทท่ีพึงปิิบัติ  (How to plan a 

Performance interviewing Planning) 
6. กระบวนการขัน้ตอนของการสัมภาษณ์งาน  (Interview Process) 
7. รูปแบบในการสัมภาษณ์งาน / เทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  (Different Types of 

Interview) 
8. การใช้ประโยชน์จากข้อมลูประวติัในใบสมคัรงาน  Utilizing the candidate resume  หรือใช้ Biodata  มาเป็น

เคร่ืองมิอท านายในอนาคต 
9. หลักการของ STAR Model : Situation (Task)-Action-Result 
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10. เทคนิคในการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Types of Interview Technique) 
10.1 ประเภทของการสัมภาษณ์งาน (Types of Interviewing) 
10.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งาน  (Preparing for Interview) 
10.3 ชนิดของค าถามในการสัมภาษณ์  (Types of Question) 

11. ฝึกปิิบัติการตั้งค าถาม Workshop  และเทคนิคการสัมภาษณ์  จากผู้สมคัรงานจริง  พร้อมท้ังแบบการ
ประเมินตาม core competency ขององค์กร 

12. สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการสัมภาษณ์งาน  (Factor Afferction Interview)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้  และ
แนวทางแก้ไข 

 
วิธีการสัมมนา การบรรยาย   กรณีตัวอย่าง การฝึกปิิบัติการสัมภาษณ์  (Role Play) 
ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:    

 

ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ทา่น ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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