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ั
เทคนิคการสมภาษณ์
และค ัดเลือก
ี
เพือ
่ ให้ได้คน”เก่ง”และดี อย่างมืออาชพ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training
การสัมภาษณ์และคัดเลือกคนในปั จจุบนั ถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญยิ่งขึ ้น เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการทีจ่ ะมีกาลังคนที่มีศกั ยภาพพร้ อมขับเคลือ่ น
องค์กรสูค่ วามสาเร็จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบปั ญหา เช่น หาคนที่ต้องการไม่ได้ จ้ างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ ามาทางาน ผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้สมั ภาษณ์ และคัดเลือกคน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ ามาร่วมงานกับองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้ อย่างมือ
อาชีพ ส่งผลให้ การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และได้ ผลตามความต้ องการขององค์กรอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้ องการ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่ องมือในการคัดเลือกคน และเทคนิคการตังค
้ าถามสัมภาษณ์รูปแบบต่าง ๆ
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้ อการฝึ กอบรม/สัมมนา:
• ความหมายที่แท้ จริงของ “คนเก่ง และดี” ที่องค์กรต้ องการ
• การกาหนดคุณลักษณะของคนเก่งและดี ตามบริบทเฉพาะขององค์กร
• Job Analysis กับการหาความต้ องการคุณสมบัติของคนแต่ละตาแหน่งงานเพื่อการคัดเลือก
Workshop : การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้ องการคุณสมบัตเิ พื่อการคัดเลือกพนักงาน
• เครื่ องมือในการคัดเลือกพนักงาน
o เครื่ องมือการทดสอบ
o เครื่ องมือในการสัมภาษณ์
o เครื่ องมือในการตรวจสอบ
ประเภทของการสัมภาษณ์คดั เลือกคนในปัจจุบนั
บทบาทหน้ าที่ของผู้สมั ภาษณ์ ตังแต่
้ การเตรี ยมการก่อนสัมภาษณ์ เปิ ดสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ และ
ปิ ดการสัมภาษณ์
• หลักเกณฑ์ที่ผ้ สู มั ภาษณ์ควรใช้ ในการพิจารณาผู้ถกู สัมภาษณ์
• เรี ยนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนแต่ละ Style
• หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตังค
้ าถาม /และตัวอย่างชุดคาถามทัว่ ไปในการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างคาถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ างคาถาม
(Unstructured Interview)
การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมัคร และการตังค
้ าถามจาก Resume
เทคนิคการตังค
้ าถามประเภทต่างๆ เช่น
o คาถามเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยา (Behavioral Questions)
o คาถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions)
o คาถามเชิงสถานการณ์ (Situational Questions)
o การตังค
้ าถามเพื่อวิเคราะห์ Competency เช่น การใช้ เครื่ องมือ STAR Technique เป็ นต้ น
o ฯลฯ
Workshop : ฝึ กปฏิบตั อิ อกแบบชุดคาถาม ในการสัมภาษณ์ผ้ สู มัครงานประเภทต่าง ๆ
การออกแบบฟอร์ มการประเมินผู้ถกู สัมภาษณ์และเทคนิคการให้ คะแนน
การแก้ ไขปั ญหาระหว่างการสัมภาษณ์ อาทิเช่น
o ผู้ถก
ู สัมภาษณ์เงียบไม่คอ่ ยพูด
o ผู้ถก
ู สัมภาษณ์ตอบไม่ตรงคาถาม
o ผู้ถก
ู สัมภาษณ์ตอบคาถามแย้ งกันเอง

ฯลฯ
• กาวิเคราะห์และประเมินผู้ถกู สัมภาษณ์จากการตอบคาถามที่แตกต่างกันของแต่ละคน
• เทคนิคการจับโกหกของผู้ผ้ ถู กู สัมภาษณ์
• Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สมั ภาษณ์
Workshop : แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิบทบาทสมมติ (Role-Play) ในการสัมภาษณ์ผ้ สู มัครงาน
o

วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
ระดมสมอง จุดประกายความคิด
Workshop / Role-Play

เหมาะสาหรับ
ผู้บริ หารหน่วยงาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาฝึ กอบรม
1 วัน

วิทยากร
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารองค์กร และผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชันน
้ าหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริ หารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 30 ปี อาทิ
Plantheon Group.
CIMB Thai Bank, Co,LTD.
Thai Glass Industry, Co,LTD
ปั จจุบนั เป็ นวิทยากร อาจารย์ ทีป่ รึกษา ด้ านบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ กบั องค์กรต่าง ๆ

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

Promotion มา 4 จ่ าย 3

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สง่ั จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
(ผูเ้ ข้าอบรมร ับผิดชอบ กรณีมค
ี า่ ธรรมเนียมการโอนข้ามจ ังหว ัด)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:

คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
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เทคนิคการสมภาษณ์
และค ัดเลือก
ี
เพือ
่ ให้ได้คน”เก่ง”และดี อย่างมืออาชพ
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
ั มนา
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่าสม

