
Interview 

course 

[การสรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์)                                                                                    

 

 

PROFESSIONAL TRAINING SOLUTION  086-8929330 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
หลกัการและเหตุผล 
 

การสรรหาและคดัเลือกคนในปัจจบุนั ถึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัขององค์กร เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของการท่ีจะมีก าลงัคนท่ีมี
ศกัยภาพพร้อมขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จ แตห่ลาย ๆ องค์กรมกัจะประสบปัญหา เชน่ หาคนท่ีต้องการไมไ่ด้ จ้างคนท่ีขาด
ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน ผู้สมคัรมีคณุสมบตัไิมต่รงกบังาน เป็นต้น  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีสรรหา และเป็นผู้สมัภาษณ์ หรือ
คณะกรรมการสมัภาษณ์และคดัเลือกบคุลากรจงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการสรรหา และเทคนิคใน
การสมัภาษณ์และคดัเลือกคนสมยัใหม ่เพ่ือท่ีจะสามารถคดักรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกบัองค์กรได้
ในท่ีสดุ หลกัสตูรนีไ้ด้รับการออกแบบขึน้เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือชว่ยให้ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยทุธ์การสรรหาคนยคุ
ใหม ่และสามารถสมัภาษณ์และคดักรองคนได้แบบมืออาชีพ สง่ผลให้การคดัเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และได้ผลตามความ
ต้องการขององค์กรอยา่งแท้จริง 

วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 
1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการสรรหาคดัเลือกพนกังาน 
2. เพ่ือเสริมสร้างพฒันาทกัษะการสมัภาษณ์เพ่ือการคดัเลือกพนกังานให้กบัผู้ เข้ารับการอบรม 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจคดัเลือกพนกังานใหมท่ี่มีคณุสมบตัเิหมาะสม ตามท่ีองค์กรต้องการ 
4. สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการสมัภาษณ์และคดัเลือกพนกังานใหมไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
หวัข้อการฝึกอบรม 
• ก้าวออกจากวิธีการเดมิ ๆ ในการสรรหาพนกังาน  
• เรียนรู้หลกัการและแนวคดิในการสรรหาเชิงรุก 

o การแบง่สว่นการตลาดแรงงานเพ่ือก าหนดกลุม่เปา้หมายในการสรรหา 
o การเลือกชอ่งทางการสรรหาสูก่ลุม่เปา้หมายท่ีต้องการ 
o สว่นผสมทางการตลาดแรงงาน เคร่ืองมือในการจงูใจกลุม่เปา้หมายผู้สมคัรงาน  

หลกัสตูร   

               “เทคนิคการสรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานอย่างมืออาชีพ" 
วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562  

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมแกรนดส์ขุมุวิท  
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• Job Analysis กบัการหาความต้องการของแตล่ะต าแหน่งงานเพ่ือการสรรหาคดัเลือก 
Workshop : การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัตเิพื่อการสรรและคัดเลือกพนักงาน 
 
• เคร่ืองมือในการคัดเลือกบุคลากร 

o เคร่ืองมือการทดสอบ 
o เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ 
o เคร่ืองมือในการตรวจสอบ 

 ประเภทของการสมัภาษณ์คดัเลือกคนในปัจจบุนั 
• หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์งาน การตัง้ค าถาม /และตวัอยา่งชดุค าถามในการสมัภาษณ์ 
 การสมัภาษณ์ในรูปแบบตา่งๆ 

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

o การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมคัร และการตัง้ค าถามจาก Resume 
 เทคนิคการตัง้ค าถามประเภทตา่งๆ เชน่ 

o ค าถามเพ่ือดปูระสบการณ์และผลส าเร็จในการท างาน (Behavioral Questions) 
o ค าถามเพ่ือดแูนวคิดและทศันคติ (Attitude Questions) 
o ค าถามเพ่ือดคูวามสามารถในการแก้ไขปัญหา (Situational Questions)  
o การตัง้ค าถามเพ่ือวิเคราะห์ Competency ของผู้สมคัรงาน เชน่ การใช้ STAR Question เป็นต้น 
o ฯลฯ 

Workshop : แบง่กลุม่ฝึกปฏิบตัิออกแบบชดุค าถาม ในการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานประเภทตา่ง ๆ  
• กาวิเคราะห์และรประเมินผู้สมคัรงานจากการตอบค าถามสมัภาษณ์งาน 
• Do & Don't ในการสมัภาษณ์ของผู้สมัภาษณ์ 
Workshop : แบง่กลุม่ฝึกปฏิบตัิบทบาทสมมต ิ(Role-Play) ในการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน 

 
วิธีการฝึกอบรม 
•  บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
 ระดมสมอง จดุประกายความคดิ 
•  Workshop / Role-Play 
วทิยากร    อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชต ิ
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วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ดา้น HR กว่า 25 ปี ทัง้ในอุตสาหกรรม รถยนต ์ธนาคาร เช่าซือ้ วสัดุก่อสรา้ง ประกนัภยั หลกัทรพัย ์
บรรจภุณัฑ ์และการผลติ ฯลฯ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัคน การบรหิารค่าตอบแทนและโครงสรา้งเงนิเดอืน 
การประเมนิค่างาน การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชพี การพฒันาระบบ HRIS  การบรหิารผลการปฏบิตังิานโดยใช ้ 
KPI และ Competency ฯลฯ  

ผลงานเขยีน : HRMBA   “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวุธดา้นบรหิารคน” 

SMART  JD ค าบรรยายลกัษณะงานบุคคลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย” 

วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนร่วม (Participative Techniques)  
-   อภปิรายกลุ่ม 
-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,200 224 96 3,328 

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 และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
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แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
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 

 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เทคนคิการสรรหาคัดเลอืกและสมัภาษณ์พนักงานอยา่งมอือาชพี 
ptstraining3@gmail.com , admin@ptstraining.in.th 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   _________________________________________________รหสัไปรษณีย_์________________________ 
   ________________________เลขภาษ_ี____________________ _________________สาขา___________ 
  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: ____________________________________________________________________________ 
 

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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E-mail: ____________________________________________________________________________ 


