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วันที่ 19 มกราคม 2564
โรงแรมโนโวเทล สุขมุ วิท 20
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 หมาะสมกับสิง่ ที่
องค์กรต้องการ “คาตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลันกรองคนที
่
ม่ ี
ความสามารถมีสมรรถนะในการทางานตามทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ ต้องการ




คัดกรองผู ้สมัครงานให ้เหมาะสมกับภาระงาน และหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบได ้แน่นอนยิง่ ขึน
้
ึ ของผู ้ถูกสม
ั ภาษณ์ไม่ดว่ นสรุปจากเพียงคําตอบแรก
ค ้นหาต ้นตอของความคิด ความรู ้สก
ั ภาษณ์แบบสบ
ื ค ้น ทีส
้ ้จริง
รับฟรี !!! ตัวอย่างคําถามการสม
่ ามารถนํ ากลับไปใชได

หัวข้ อการอบรม
ั
1. รูปแบบของการสมภาษณ์
งาน
1.1 การสัมภาษณ์งานแบบไร ้โครงสร ้าง (Unstructured Interview Platform)
1.2 การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร ้าง (Structured Interview Platform)
ั
ี ของ 2 รูปแบบการสมภาษณ์
2. ข้อดี – ข้อเสย
งาน อย่างไรจะได้ผลดีมากกว่าก ัน
่
3. หล ักการวิเคราะห์และค ัดเลือกผูส
้ ม ัครงาน โดยพิจารณาข้อมูลจากใบสม ัครงาน เชน
3.1 Bio data ข ้อพึงระวัง 20 ประการ
3.2 มูลเหตุของการเปลีย
่ นงาน
3.3 อะไรคือตัวตนทีแ
่ ท ้จริงของผู ้สมัครงาน - ฯลฯ
ั
้ ารถามสบ
ั
ั
ื ค้น ทีผ
4. “4 มิตเิ ชงิ ลึก” หล ักการสมภาษณ์
โดยใชก
่ ส
ู ้ มภาษณ์
และคณะกรรมการสมภาษณ์
ตอ
้ งรู ้
4.1 รู ้ให ้ลึก “ผู ้สมัครงานคือใคร”
4.2 ลงรายละเอียด “ผู ้สมัครงานมีความสามารถทําอะไรได ้บ ้าง”
4.3 สอบถึงต ้นตอ “ผู ้สมัครงานเคยทําอะไรสําเร็จมาแล ้วบ ้าง”
4.4 คัดกรอง “ผู ้สมัครงานคือคนทีใ่ ช่และเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่”
ื ค้น
5. “4 ขนตอน”
ั้
การกาหนดขอบเขตโครงสร้างคาถามแบบสบ
5.1 คําถามประเภท “อุน
่ เครือ
่ ง” เพือ
่ วิเคราะห์บค
ุ ลิภาพ ทัศนคติ พฤติกรรมของผู ้สมัครงานโดยรวมเบือ
้ งต ้น
5.2 คําถามประเภท “คัดตัว” เพือ
่ ค ้นหาความสามารถจากผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของผู ้สมัครงาน
5.3 คําถามประเภท “ขุดคุ ้ย” เพือ
่ ประเมินผลงานทีผ
่ า่ นมาในอดีตและเทียบเคียบกับความสามารถ การเรียนรู ้ของ
ประสบการณ์เพือ
่ วิเคราะห์ “ความเป็ นไปได ้” “ความพอดี” กับงานในตําแหน่งนัน
้ ๆ
5.4 คําถามประเภท “เข ้าชิง” เพือ
่ คัดเลือกให ้ผู ้สมัครงานไป “เปรียบเทียบ” กับผู ้สมัครงาน “รายอืน
่ ๆ” ก่อนตัดสินใจ
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รับเข ้าทํางานหรือตัดสินใจรับผู ้สมัครงานคนนีไ
้ ด ้เลยหรือไม่

ั
6. เทคนิคการถามต่อเนือ
่ ง ในกรณีทผ
ี่ ถ
ู้ ก
ู สมภาษณ์
ตอบเพียง "หล ักการ" หรือ "ตอบภาพรวม"
ั
ั
และผูส
้ มภาษณ์
ตอ
้ งการ "เจาะลึก" ให้ทราบว่าคาตอบนน
ั้ ๆ ผูถ
้ ก
ู สมภาษณ์
เป็น "ต ัวจริง" หรือ "ต ัวลวง"
ั
ื ค้น ทีส
7. ต ัวอย่างคาถามการสมภาษณ์
แบบสบ
่ ามารถนากล ับไปใชไ้ ด้จริง
ั
ื่ " "กระบวนการคิด" และ
8. จิตวิทยาการสงเกตและอ่
านภาษากาย ทีบ
่ ง
่ บอกถึง "ท ัศนคติ" "ความเชอ
ั
ิ ใจ" ฯลฯ ของผูส
"การแก้ปญ
ั หาและต ัดสน
้ ม ัครงานทีส
่ ะท้อนให้เห็ นระหว่างการสมภาษณ์
9. จิตวิทยาจ ับพิรธ
ุ จ ับโกหกในเรือ
่ งทีผ
่ ส
ู ้ ม ัครงาน "สร้างเรือ
่ ง" หรือ "พูดเกินจริง"
ั
10. ข้อพึงปฏิบ ัติและพึงละเว้นในการสมภาษณ์
งาน

วิ ทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
- คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุม่ บริษทั TCC Capital Group
- ผูจ้ ดั การส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษทั โอสถสภา
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั ในเครือยูคอม
รู ปแบบการฝึ กอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ
คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการอบรม
ผูท้ ท่ี างานด้านสรรหาและคัดเลือก พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การทุกสายงาน

จำนวนผู้เข้ ำอบรม

30 คน

 อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน

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

ราคาสุทธิ

กรณีชาระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ(5ว ัน)

3,500

245

(105)

3,640

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)
และ Scan ใบ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
(Professional Training Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
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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 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0103553030100

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หลักสูตร เทคนิคการสมั ภาษณ์งานแบบสบื ค ้น Probing Interview Technique
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี___________________________________
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

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชาระ 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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