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ั
ิ ธิภาพ
เทคนิคการสมภาษณ์
งานอย่างมีประสท

(Target Selection Techniques)
In-house Training
หลักการและเหตุผล

การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนาเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทางานในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังนัน้ การเลือกคนผิด ก็ยอ่ มส่งผลลัพธ์ (Output) ทีไ่ ม่ตรงกับสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ และเป็ นต้นทุนขององค์กรที่
จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยทีน่ ่าจะทาให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนทีแ่ ท้จริง” ทีเ่ หมาะสมกับ
สิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ “คาตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลันกรองคนที
่
ม่ ี
ความสามารถมีสมรรถนะในการทางานตามทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ ต้องการ
วัตถุประสงค์
* เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการ
Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
* นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection) ได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการทีอ่ งค์กรต้องการ
* ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection)

หัวข้ อการอบรม
* หลักการวิเคราะห์และคัดเลือก โดยพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงาน

* Target Selection : หลักการสัมภาษณ์ทอ่ี งค์กรชัน้ นาส่วนใหญ่นิยมใช้กนั โดยมี "สีเ่ ป้าหมาย (4 Targets)" ทีต่ อ้ งการรู้
ดังนี้
1. Who are you ? ผูส้ มัครงานคือใคร
2. What you can do ? ผูส้ มัครงานทาอะไรได้
3. What you have done ? ผูส้ มัครงานเคยทาอะไรมา
4. Are you a right person ? ผูส้ มัครงานคือคนทีใ่ ช่
* หลักการดาเนินการสัมภาษณ์ทท่ี าให้ผสู้ มัครงานเปิดเผย "ตัวตน" ทีแ่ ท้จริง
* จิตวิทยาการสังเกตและอ่านภาษากายทีบ่ ่งบอกถึง "ทัศนคติ" "ความเชื่อ" "กระบวนการคิด" และ
"การแก้ปญั หาและตัดสินใจ" ฯลฯ
ของผูส้ มัครงานระหว่างการสัมภาษณ์ทส่ี ะท้อนให้เห็น
* จิตวิทยาจับพิรธุ จับโกหกในเรือ่ งทีผ่ สู้ มัครงาน "สร้างเรือ่ ง" หรือ "พูดเกินจริง"
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* หลุมพรางทีต่ อ้ งรูส้ าหรับผูส้ มั ภาษณ์งาน
- การปฏิเสธคนผิด
- การตอบรับคนผิด
* S-T-A-R : สูตรการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques
- Situations : ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ทป่ี ระทับใจ เพื่อดูว่าเป็ นคนทีม่ พี ฤติกรรมเป็นคนอย่างไร
- Tasks : ให้ผถู้ ูกอธิบายงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ นงานหรือสถานการณ์ทเ่ี ผชิญอยู่
- Actions : การกระทาอะไรของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆทีท่ าสาเร็จบ้างทีผ่ ่านมา
- Results : ผลลัพธ์ทเ่ี กิดการตอบสนอง / แก้ปญั หาของผูถ้ ูกสัมภาษณ์กบั สถานการณ์ต่างๆ เป็ นอย่างไร
* หลักการเขียนชุดคาถามเพื่อใช้สมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques
- ชุดคาถามโหมโรง เช่น คาถามทัวไป
่ การทาความรูจ้ กั ผูส้ มัครงาน การศึกษา งานอดิเรก
- ชุดคาถามด้านงานและประสบการณ์
- ชุดคาถามด้านความคิดและการแก้ปญั หา
- ชุดคาถามด้านความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ
- ชุดคาถามอื่นๆ เป็นต้น
* เทคนิคการถามติดตาม ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกสัมภาษณ์ตอบเพียง "หลักการ" หรือ "ตอบภาพรวม" และผูส้ มั ภาษณ์
ต้องการ "เจาะลึก" ให้ทราบว่าคาตอบนัน้ ๆ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์เป็น "ตัวจริง" หรือ "ตัวลวง"
* ข้อพึงปฏิบตั แิ ละพึงละเว้นในการสัมภาษณ์งาน
* หลักการประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques
* ฝึกปฏิบตั บิ ทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้ Target Selection Techniques
วิ ทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
- ผูอ้ านวยการฝา่ ยฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
- คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
- ผูจ้ ดั การส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษทั โอสถสภา
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั ในเครือยูคอม
รู ปแบบการฝึ กอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ
คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการอบรม
ผูท้ ท่ี างานด้านสรรหาและคัดเลือก พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การทุกสายงาน

จำนวนผู้เข้ ำอบรม

30 คน
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ค่าบริการจัดอบรมภายในองค์กร

(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวุฒบ
ิ ัตรสาหร ับผูเ้ ข้าอบรม)

ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

35,000

2,450

(1,050)

36,400

ั
ค่าสมมนา
1 ว ัน

วิธก
ี ารชาระค่าอบรม
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ 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
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-8929330
กรณีหกั ภำษี ณ ที่จำ่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100
หมำยเหตุ

กรณียกเลิกกำรเข้ ำสัมมนำกรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนวันสัมมนำ มิฉะนันจะต้
้ องชำระ 30% ของรำคำค่ำสัมมนำ
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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