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หลกัการและเหตุผล 

เทคนคิการสรรหาและคดัเลอืกคนจากทศันคตแิละพฤตกิรรมทีใ่ช ่                                             
(Hiring for The Right Attitude & Behavior) 

  

ในการท างานสรรหาบคุลากรทีใ่ชเ่ชา้รว่มงาน นอกเหนอืจากองคก์รจะใหค้วามสนใจกบัความรูแ้ละทกัษะที่

เหมาะสมกบัตาแหน่งงานแลว้ องคก์รยงัมุง่คน้หาผูส้มคัรงานทีม่ ี“ทศันคตแิละพฤตกิรรมการทางานทีใ่ช”่ 

(Right Attitude & Behavior) แตก่ารทีจ่ะคดัเลอืกและสมัภาษณ์ผูส้มคัรงานทีม่ทีศันคตแิละพฤตกิรรมการ

ทางานทีใ่ชอ่ยา่งไดผ้ล ตรงตามความตอ้งการขององคก์รนัน้ องคก์รจาเป็น ตอ้งกาหนดใหแ้น่ชดัเสยีกอ่นวา่ 

ตอ้งการทศันคตแิละพฤตกิรรมการทางานเรือ่งใด ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีต่อ้งการนัน้หมายถงึอะไร และจะ

สงัเกตไดจ้ากการแสดงออกอยา่งไรเพือ่ใหเ้ห็นวา่มทีศันคตหิรอืพฤตกิรรมการทางานทีพ่งึประสงค ์ซึง่จะชว่ย

ใหอ้งคก์รทาการทดสอบและสมัภาษณ์ผูส้มคัรงานเพือ่คดัเลอืกไดม้ปีระสทิธผิลมากขึน้  

 

หลกัสตูรนี ้ออกแบบมาเพือ่ให ้Recruiter รวมทัง้ Line Manager ไดเ้รยีนรูแ้นวทางทีถ่กูตอ้งในการกาหนด

ทศันคตแิละพฤตกิรรมการทางานทีพ่งึประสงคส์าหรับองคก์รและตามหนา้ทีง่าน และนาไปปรับใชก้บัการทา

งานจรงิตอ่ไป !!! 

 

 

หลกัสตูร   

“เทคนคิการสรรหาและคดัเลอืกคนจากทศันคตแิละพฤตกิรรมทีใ่ช”่ 

วนัที ่2 ตลุาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมGold Orchid 
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หวัขอ้เรยีนรู ้:     

 
1.ความเหมาะ (Fit) 3 อยา่งทีต่อ้งเลอืกคนเขา้รว่มงาน  
- เหมาะกบัคา่นยิม/วฒันธรรมองคก์ร (Company Fit)  

- เหมาะกบัการเป็นหัวหนา้งาน (Supervision Fit)  
- เหมาะกบัหนา้ทีง่าน (Job Fit)  

Workshop (1) : องคก์รก าหนด 3 Fit ไวอ้ยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะไดค้นตาม 3 Fit  
2.เรยีนรูพ้ืน้ฐานเรือ่งทัศนคต ิ(Attitude) และพฤตกิรรม การท างาน (Work Behavior)  
- ทศันคตแิละพฤตกิรรมการทางานคอือะไร  
- จะรูว้า่คนมทีศันคตแิละพฤตกิรรมการท างานนัน้ไดอ้ยา่งไรคอือะไร  
- จะทดสอบหรอืประเมนิทศันคตแิละพฤตกิรรมการท างานจงึจะไดผ้ลด ี 
- จะสมัภาษณ์เพือ่ดทูศันคตแิละพฤตกิรรมการท างานของคนอยา่งไรด ี

 

3. ส ารวจทัศนคตกิารท างานและพฤตกิรรมการท างานในธรุกจิยคุ 4.0  

4. ทศันคตทิีพ่งึประสงค ์พฤตกิรรมการท างานทีพ่งึประสงค ์ 

- การมองโลกในแงด่ ี– การท างานแบบรว่มมอืกนั  

- ความเขา้ใจผูอ้ืน่ – การตดิตอ่สือ่สาร  

- ความใสใ่จในรายละเอยีด - การควบคมอารมณ์  

แลว้องคก์รของทา่นตอ้งการอยา่งไรบา้ง ???  

Workshop (2) : ใหค้วามหมายของทศันคตแิละ พฤตกิรรมการท างานพงึประสงค ์

5.แนวทางการก าหนดตัวชีว้ัดทัศนคตแิละพฤตกิรรมการท างานอยา่งเป็นระบบ 

Workshop (3) : ฝึกปฏบิัตกิ าหนดตัวชีว้ัดทัศนคตแิละพฤตกิรรมการท างานตามตัวอยา่ง 

6. แนวทางการตัง้คาถามสมัภาษณ์ตามตัวชีว้ัดทัศนคตแิละพฤตกิรรมการท างาน (Key Action) 

Workshop (4) : ฝึกปฏบิัตกิารตัง้คาถามสมัภาษณ์ตามตัวชีว้ัดหลกัและวทิยากรใหค้ าแนะนา     

แนวทางการวเิคราะหค์ าตอบผูส้มคัรงานตามทศันคตแิละพฤตกิรรมการท างานทีก่ าหนด 

Workshop (5) : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหค์าตอบของผูส้มคัรงานและวทิยากรใหค้าแนะนา 

เงือ่นไขความส าเร็จของการคดัเลอืกผูส้มคัรงาน ทีม่ทีศันคตแิละพฤตกิรรมการท างานที ่“ใช”่ 

- HR และ Line Manager ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจเทคนคิ 

- องคก์รก าหนดทศันคตแิละพฤตกิรรมการท างาน อยา่งชดัเจนและสือ่สารใหท้ราบโดยทัว่กนั 

- ทดลองและฝึกปรอืใหช้ านาญ เป็นตน้ 

สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละการนาไปปรับใชง้านตอ่ไป 

วธิกีารเรยีนรู ้: 

วทิยากร  ดร.ชชัวาลย ์ อรวงศศ์ภุทตั 
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 อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 

(รวมเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครือ่งดืม่ตลอดการอบรม) 
คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนคารกรงุเทพ (ออมทรัพย)์ สาขาโลตสัรามอนิทรา 109 เลขท่ี 029-7110496 

ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 
กรณีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 
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) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มยนืยนัการจดัอบรม 
เทคนคิการสรรหาและคดัเลอืกคนจากทศันคตแิละพฤตกิรรมทีใ่ช ่                                             

(Hiring for The Right Attitude & Behavior) 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ info.ptstraining@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 


