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 หลักสูตร  เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล

ส าหรับหัวหน้างาน  

(Effective Interviewing by Resume and Job Description For Hiring Supervisor / Manager) 

วันที ่20 กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทตั  

สมคัร 3 ท่าน เขา้ฟรอีีก 1 ท่านทนัที 

หลักการและเหตุผล : 
 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment &  Selection)  นับเป็นภารกิจส าคัญหน่ึงของหัวหน้างานท่ี
ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้สัมภาษณ์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน  แต่การท่ีจะสรรหาและสัมภาษณ์
คนท่ี “ใช่”   ในเวลา ปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมตามท่ีองค์กรต้องการ นั้น จ าเป็นต้องมีการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ระบบ และผู้สัมภาษณ์มีทักษะประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพราะหากไม่คัดเลือกเป็นอย่างดี อาจจะส่งผลให้
องค์กรสูญเสียค่าใช้จ่ายท้ังทางตรงและทางอ้อมในการสรรหา  โดยเฉพาะผลกระทบทางลบต่อความต่อเน่ืองของ
งาน  ประกอบกับโลกในยคุปัจจุบัน ผู้สมัครงานเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้มาก
ขึน้  การสัมภาษณ์และการปฏิบัติกับผู้สมคัรงานในบางประการท่ีไม่คาดคิด กลับกลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
องค์กร และไม่ได้ช่วยให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงาน   

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

o เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการตั้งค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

o เพ่ือฝึกปฏิบัติการสกัดข้อมูลจาก Resume และ Job Description ส าหรับน ามาใช้กับการตั้งค าถาม
สัมภาษณ์โดยวิทยากรให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

o เพ่ือเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งค าถามสัมภาษณ์ในลักษณะต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีสกัดมาจาก Resume และ 
Job Description   

o เพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค าตอบผู้สมัครงานจากการสัมภาษณ์พร้อมค าแนะน าท่ี
สามารถน าไปประยกุต์ใช้งานได้จริง    
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หัวข้อการเรียนรู้ :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ในเร่ือง......  
o ความส าคัญของการสรรหาและคัดเลือก “คนท่ีใช่” เข้าสู่องค์กร 

o บทบาทของหัวหน้างานและผู้จัดการในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคลากร  
o ท าความเข้าใจคุณลักษณะคนท่ี “ใช่” ท่ีองค์กรท่ัวไปต้องการ  

o ความเข้าใจในเร่ือง Job Specification, Job Description และ Competency  ส าหรับการสัมภาษณ์งาน  

o จุดอ่อนท่ีมกัพบจากการใช้ Resume และ Job Description มาใช้สัมภาษณ์งาน  
o 3 ขัน้ตอนของการตั้งค าถามสัมภาษณ์  

o เทคนิคการก าหนดข้อมลูจาก Resume เพ่ือน ามาใช้ในการคัดเลือกผู้สมคัรงานด้วย Critical Incident 
(เหตุการณ์ส าคัญในงาน) 

o เทคนิคการก าหนดข้อมลูจาก  Job Description เพ่ือน ามาใช้ในการคัดเลือกผู้สมคัรงานด้วย Critical 
Incident (เหตุการณ์ส าคัญในงาน) 

o รูปแบบค าถามสัมภาษณ์ท่ีนิยมใช้เพ่ือคัดเลือกผู้สมคัรงาน 

o ฝึกปฏิบัติการตั้งค าถามสัมภาษณ์และทดลองสัมภาษณ์ด้วยค าถามแบบต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีสกัดมาจาก 

Resume และ Job Description  และตาม Template ท่ีก าหนด 

o ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค าตอบผู้สมคัรงาน  

o ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงส่วนประกอบของ Job Description เพ่ือให้น ามาใช้ได้กับ   การสัมภาษณ์งานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

o ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์งาน  
    

แนวทางการเรียนรู้ :   

o บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)   

o ระดมสมอง (Brainstorming) และแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experience Sharing) 

o ฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในการ 

-  ก าหนดข้อมลูเพ่ือเลือกมาใช้ตั้งค าถามสัมภาษณ์ 

-  ตั้งค าถามสัมภาษณ์จากข้อมลูท่ีก าหนด  

-  ประเมินค าตอบผู้สมคัรงาน  

o ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Practices) ตัวอย่าง 1 กลุ่ม  พร้อมอภิปรายร่วมกัน และวิทยากรให้

ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  
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กลุ่มเป้าหมาย :    

- หัวหน้างานท่ีเป็นผู้สัมภาษณ์ 

- ผู้จัดการทุกสายงานท่ีเป็นผู้สัมภาษณ์  

- Recruiter มือใหม่ท่ียงัมีประสบการณ์ไม่มากนัก 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ท่านที ่4  ฟรี 11,700 819 351 12,168 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 

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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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 ี   
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