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ิ ธิภาพ
หลักสูตร เทคนิคการสมั ภาษณ์งานอย่างมีประสท
(Target Selection Interview Techniques)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
โรงแรมจัสมินซิตี ้ สุขุมวิท 23
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนําเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสูก่ ารทํางานใน
ตําแหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนัน้ การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ทีไ่ ม่ตรง
กับสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ และเป็ นต้นทุนขององค์กรทีจ่ ะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัว
ช่วยทีน่ ่าจะทําให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนทีแ่ ท้จริง” ทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีอ่ งค์กร
ต้องการ “คําตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview - Target Selection) เพื่อช่วยกลันกรองคนที
่
ม่ คี วามสามารถหรือพฤติกรรมในการทํางานตามทีอ่ งค์กรนัน้ ๆต้องการ
วัตถุประสงค์

• เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้
กระบวนการ Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
• นําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection) ได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการทีอ่ งค์กรต้องการ
• ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection)

หัวข้อการฝึ กอบรม

• หลักการวิเคราะห์และคัดเลือก โดยพิจารณาข้ อมูลจากใบสมัครงาน
• Target Selection : หลักการสัมภาษณ์ที่องค์กรชันนํ
้ าส่วนใหญ่นิยมใช้ กนั โดยมี "สี่เป้าหมาย (4 Targets)" ที่ต้องการรู้
ดังนี ้
1. Who are you ? ผู้สมัครงานคือใคร
2. What you can do ? ผู้สมัครงานทําอะไรได้
3. What you have done ? ผู้สมัครงานเคยทําอะไรมา
4. Are you a right person ? ผู้สมัครงานคือคนที่ใช่
• หลักการดําเนินการสัมภาษณ์ที่ทําให้ ผ้ สู มัครงานเปิ ดเผย "ตัวตน" ที่แท้ จริ ง
• จิตวิทยาการสังเกตและอ่านภาษากายที่บง่ บอกถึง "ทัศนคติ" "ความเชื่อ" "กระบวนการคิด" และ "การแก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจ" ฯลฯ ของผู้สมัครงานระหว่างการสัมภาษณ์ที่สะท้ อนให้ เห็น
• จิตวิทยาจับพิรุธ จับโกหกในเรื่ องที่ผ้ สู มัครงาน "สร้ างเรื่ อง" หรื อ "พูดเกินจริ ง"
• หลุมพรางที่ต้องรู้สําหรับผู้สมั ภาษณ์งาน
1 Professional Training Solution | www.ptstraining.in.th

086-8929330

Target Selection เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

HRM-106

- การปฏิเสธคนผิด
- การตอบรับคนผิด

S-T-A-R : สูตรการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้ าง โดยใช้ Target Selection Techniques
- Situations : ให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เพื่อดูว่าเป็ นคนที่มีพฤติกรรมเป็ นคนอย่างไร
- Tasks : ให้ ผ้ ถู กู อธิบายงานที่ได้ ปฏิบตั ิในงานหรื อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่
- Actions : การกระทําอะไรของผู้ถกู สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่ทําสําเร็จบ้ างที่ผ่านมา
- Results : ผลลัพธ์ที่เกิดการตอบสนอง / แก้ ปัญหาของผู้ถกู สัมภาษณ์กบั สถานการณ์ต่างๆ เป็ นอย่างไร
• หลักการเขียนชุดคําถามเพื่อใช้ สมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง โดยใช้ Target Selection Techniques
- ชุดคําถามโหมโรง เช่น คําถามทัว่ ไป การทําความรู้จกั ผู้สมัครงาน การศึกษา งานอดิเรก
- ชุดคําถามด้ านงานและประสบการณ์
- ชุดคําถามด้ านความคิดและการแก้ ปัญหา
- ชุดคําถามด้ านความกระตือรื อร้ นและแรงจูงใจ
- ชุดคําถามอื่นๆ เป็ นต้ น
• เทคนิคการถามติดตาม ในกรณีที่ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ตอบเพียง "หลักการ" หรื อ "ตอบภาพรวม" และผู้สมั ภาษณ์
ต้ องการ "เจาะลึก" ให้ ทราบว่าคําตอบนันๆ
้ ผู้ถกู สัมภาษณ์เป็ น "ตัวจริง" หรื อ "ตัวลวง"
• ข้ อพึงปฏิบตั แิ ละพึงละเว้ นในการสัมภาษณ์งาน
• หลักการประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง โดยใช้ Target Selection Techniques
• ฝึ กปฏิบตั บิ ทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้ าง โดยใช้ Target Selection Techniques

วิ ทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

-

ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
ผูจ้ ดั การส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษทั โอสถสภา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั ในเครือยูคอม

รู ปแบบการฝึ กอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ

 อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ(5ว ัน)

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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ติดต่อ: คุณอรัญญา

Tel 02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-8929330

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ิ ธิภาพ
หลักสูตร เทคนิคการสมั ภาษณ์งานอย่างมีประสท
(Target Selection Interview Techniques)
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี___________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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