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เทคนคิการสมัภาษณ์งานอยา่งมอือาชพี 

วันที 18 พฤษภาคม 2560 

09.00-16.00 น. 

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวทิ ซอย 26 BTS พร้อมพงษ์ 
หลกัการและเหตุผล 

 การสมัภาษณ์เพื่อคดัเลอืกบุคลากรนบัไดว้่าเป็นหน้าทีท่ีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึงของหวัหน้างาน ผูจ้ดัการ 

ผูบ้รหิาร ทัง้น้ีเพราะหากเราสามารถคดัเลอืกคนทีเ่หมาะสมกบังานและองคก์รแลว้กจ็ะทําใหท้มีงานของเรามคีวาม

แขง็แกรง่มากยิง่ขึน้ แต่หากมคีวามผดิพลาดในขัน้ตอนดงักล่าว กจ็ะทําใหเ้กดิการสูญเปล่าทัง้เวลาและงบประมาณ 

และอาจเกดิปัญหาอื่นๆ ขึน้มาภายในองคก์ร ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานจงึตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเทคนิค

การสมัภาษณ์ดงักล่าว 

 

วตัถปุระสงค ์
  
1.มคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกับหลักการและแนวทางในกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ 
2.เรยีนรูเ้ทคนคิในการสมัภาษณ์งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 
3.มโีอกาสแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นและประสบการณ์ดา้นเทคนคิการสมัภาษณ์งาน กับผูม้คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ 
4.สามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมไปปฏบิัตงิานจรงิได ้ลลุว่งดังเป้าหมายและนโยบายขององคก์าร 
  
 

หวัข้อการฝึกอบรม 
  
1. ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร (Overview of Recruitment and Selection) 
2. หลักการและแนวทางของการสมัภาษณ์งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Principles of Recruitment And 
Selection) 
3. การวางแผนการสมัภาษณ์รว่มเป็นคณะกรรมการสมัภาษณ์ บทบาททีพ่งึปฏบัิต ิ (How to plan a 
Performance interviewing Planning) 
4. กระบวนการขัน้ตอนของการสมัภาษณ์งาน (Interview Process) 
5. รปูแบบในการสมัภาษณ์งาน /เทคนคิการสมัภาษณ์ทีส่ามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์(Different Types 
of Interview) 
 6. การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูประวตัใินใบสมัครงาน  Utilizing the candidate resume   หรอืใช ้Biodata 
มาเป็นเครือ่งมอืทํานายในอนาคต 
7.หลักการของ STAR Model : Situation (Task)-Action-Result 
8.เทคนคิในการสมัภาษณ์งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ           (Types of Interview Technique) 
  
    8.1  ประเภทของการสมัภาษณ์งาน                     (Types of Interviewing) 
    8.2  การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการสมัภาษณ์งาน   (Preparing for Interview ) 
    8.3  ชนดิของคําถามในการสมัภาษณ์                 (Types of Question) 
  
9. ฝึกปฏบิตักิารตัง้คําถาม  Workshop  และเทคนคิการสมัภาษณ์ จากผูส้มคัรงานจรงิ พรอ้มทัง้แบบการประเมนิ

ตาม core competency ขององคก์ร 
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10. สรปุปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสมัภาษณ์งาน(Factor Affecting Interview)/ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ และแนวทาง

แกไ้ข 
 วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพง็ 

 วธิกีารสมัมนา  การบรรยาย กรณตีวัอยา่ง การฝึกปฏบิตักิารสมัภาษณ์(Role Play)  

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,800 266 (114) 3,952 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,400 238 (102) 3,536 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์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. ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
      หลกัสตูร “เทคนคิการสมัภาษณ์งานอยา่งมอือาชพี” 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


