
 

 

Online 

เทคนคิการสมัภาษณแ์ละคดัเลอืก 

เพือ่ใหไ้ดค้น”เกง่”และด ีอยา่งมอือาชพี 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 

การสมัภาษณ์และคดัเลอืกคนในปัจจบุนั ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิ่งขึน้ เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของการท่ีจะมีก าลงัคนที่มีศกัยภาพพร้อมขบัเคลือ่น
องค์กรสูค่วามส าเร็จ แตห่ลาย ๆ องค์กรมกัจะประสบปัญหา เช่น หาคนท่ีต้องการไมไ่ด้ จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน ผู้สมคัรมี
คณุสมบตัิไมต่รงกบังาน เป็นต้น  ดงันัน้ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สมัภาษณ์ และคดัเลอืกคน จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการ
สมัภาษณ์และคดัเลอืกคนสมยัใหม ่เพื่อท่ีจะสามารถคดักรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกบัองค์กรได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
หลกัสตูรนีไ้ด้รับการออกแบบขึน้เพื่อช่วยให้ผู้ เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจถงึเทคนิคตา่ง ๆ เพื่อใช้ในการสมัภาษณ์และคดักรองคนได้อยา่งมือ
อาชีพ สง่ผลให้การคดัเลอืกคนมปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอยา่งแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์:   
1.  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถงึความส าคัญของการสรรหาคดัเลอืกบคุลากร 
2.  เพิ่มขีดความสามารถในการตดัสนิใจคดัเลอืกพนกังานใหมท่ีม่คีณุสมบตัิเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ 
3.  เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในการคดัเลอืกคน และเทคนิคการตัง้ค าถามสมัภาษณ์รูปแบบตา่ง ๆ 
3. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการสมัภาษณ์และคดัเลอืกพนกังานใหมไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 

 

 



 
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: 

• ความหมายท่ีแท้จริงของ “คนเก่ง และดี” ท่ีองค์กรต้องการ 
• การก าหนดคณุลกัษณะของคนเก่งและดี ตามบริบทเฉพาะขององค์กร 
• Job Analysis กบัการหาความต้องการคณุสมบตัิของคนแตล่ะต าแหนง่งานเพ่ือการคดัเลือก 

Workshop : การวิเคราะห์งานเพ่ือหาความต้องการคณุสมบตัเิพ่ือการคดัเลือกพนกังาน 
• เคร่ืองมือในการคดัเลือกพนกังาน 

o เคร่ืองมือการทดสอบ 
o เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ 
o เคร่ืองมือในการตรวจสอบ 

 ประเภทของการสมัภาษณ์คดัเลือกคนในปัจจบุนั 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้สมัภาษณ์ ตัง้แตก่ารเตรียมการก่อนสมัภาษณ์ เปิดสมัภาษณ์ กระบวนการสมัภาษณ์ และ 

      ปิดการสมัภาษณ์  
• หลกัเกณฑ์ท่ีผู้สมัภาษณ์ควรใช้ในการพิจารณาผู้ถกูสมัภาษณ์ 
• เรียนรู้เก่ียวกบัพฤตกิรรมและบคุลิกภาพของคนแตล่ะ Style 
• หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์งาน การตัง้ค าถาม /และตวัอยา่งชดุค าถามทัว่ไปในการสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างค าถาม (Structured Interview) และการสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้างค าถาม  
      (Unstructured Interview) 

การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมคัร และการตัง้ค าถามจาก Resume 
 เทคนิคการตัง้ค าถามประเภทตา่งๆ เชน่ 

o ค าถามเชิงพฤตกิรรมและจิตวิทยา (Behavioral Questions) 
o ค าถามเพ่ือดแูนวคิดและทศันคติ (Attitude Questions) 
o ค าถามเชิงสถานการณ์ (Situational Questions)  
o การตัง้ค าถามเพ่ือวิเคราะห์ Competency เชน่ การใช้เคร่ืองมือ  STAR Technique เป็นต้น 
o ฯลฯ 

Workshop : ฝึกปฏิบตัอิอกแบบชดุค าถาม ในการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานประเภทตา่ง ๆ  
 การออกแบบฟอร์มการประเมินผู้ถกูสมัภาษณ์และเทคนิคการให้คะแนน 
 การแก้ไขปัญหาระหว่างการสมัภาษณ์ อาทิเชน่  

o ผู้ถกูสมัภาษณ์เงียบไมค่อ่ยพดู 
o ผู้ถกูสมัภาษณ์ตอบไมต่รงค าถาม 
o ผู้ถกูสมัภาษณ์ตอบค าถามแย้งกนัเอง 



 

o ฯลฯ 
• กาวิเคราะห์และประเมินผู้ถกูสมัภาษณ์จากการตอบค าถามท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน  
• เทคนิคการจบัโกหกของผู้ผู้ถกูสมัภาษณ์ 
• Do & Don't ในการสมัภาษณ์ของผู้สมัภาษณ์ 

Workshop : แบง่กลุม่ฝึกปฏิบตัิบทบาทสมมติ (Role-Play) ในการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน 
 
วิธีการฝึกอบรม 

 บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
 ระดมสมอง จดุประกายความคิด 
 Workshop / Role-Play 

 

เหมาะส าหรับ 
 ผู้บริหารหนว่ยงาน   
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   
     1  วนั 
 
วิทยากร  
พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ
อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้น าหลายแหง่  
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 30 ปี อาท ิ

 Plantheon Group. 

 CIMB Thai Bank, Co,LTD. 

 Thai Glass Industry, Co,LTD  
ปัจจบุนัเป็นวิทยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 



 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้)  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online 

เทคนคิการสมัภาษณแ์ละคดัเลอืก 

เพือ่ใหไ้ดค้น”เกง่”และด ีอยา่งมอือาชพี 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

