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เทคนิคการสัมภาษณงาน

แบบสมดุล :

เก
ง
-ดี
เหมาะสม
Balance Behavior

รุนที่ 9

Based Interview

มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้เปนการมองภาพบุคคล
แบบองครวมทั้งดี และเกง โดยใชหลัก
ทางดานพฤติกรรม และแนวคิดดาน
จริยธรรมผสมผสานกัน เพราะคนเกงจะ
สามารถพัฒนาแนวคิด การทํางานอยาง
แข็งขัน และสามารถสรางแนวคิดการทํางาน
และนวัตกรรมใหม ๆ สวนคนดีจะสามารถ
อยูรวมกับเพื่อนรวมงาน องคกร และสังคม
ซึ่งจะเปนสวนเสริมใหการทํางานเปนไป
อยางราบรื่นดวย ดังนั้นหากมีกระบวนการ
สรรหา และคัดเลือกอยางมีโครงสราง
แบบนี้แลวก็จะทําใหไดบุคลากรที่เหมาะสม
กับหนวยงาน และสิ่งที่องคกรตองการ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูสนใจการสัมภาษณงานเชิงพฤติกรรม
เจาหนาที่/ผูจัดการดานการสรรหาและคัด
เลือก
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากร

อาจารย ศศิวัฒน หอยสังข
การศึกษา
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
สาขา การพัฒนาองคกร (GPA3.95)
ปจจุบัน
ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร บริษัทชั้นนํา

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท /สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 19 ส.ค. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
ปญหาที่เกิดจากการสัมภาษณงาน
Workshop 1 : การระดมความคิด
แนวคิดและที่มาของพฤติกรรม
ประเภทของการสัมภาษณงาน
ความเขาใจระหวางพฤติกรรมและบุคลิกภาพแตละแบบ
Workshop 2 : การวิเคราะหพฤติกรรมแตละแบบ เพื่อ
ความเหมาะสมของงาน
การวิเคราะหพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสิ่งที่องคกรตองการ
Workshop 3 : Vision View
ขั้นตอนของการสัมภาษณงาน
การสัมภาษณงานเชิงพฤติกรรมเพื่อวิเคราะหคนดี และคน
เกง
Workshop 4 : การเขียนคําถามเพื่อการสัมภาษณงาน
เทคนิคการสัมภาษณงานเชิงพฤติกรรม (STAR with Why
Technique)
กิจกรรมทดลองการสัมภาษณงานเชิงพฤติกรรม
Workshop 5 : Role Play
Tip & Trick ของการสัมภาษณงานเชิงพฤติกรรม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถคนหาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน
คนในหนวยงาน และสิ่งที่องคกรตองการ
สามารถคัดเลือกคนดี และคนเกงให
เหมาะสมกับองคกร
เขาใจการสัมภาษณงานแบบมีโครงสราง
(Structured Inteview) โดยการประยุกต
การสัมภาษณจากพฤติกรรม
เรียนรูเทคนิคการสัมภาษณงานแบบ STAR
with Why Technique
สามารถนําหลักการที่ไดรับไปถายทอดให
กับผูบริหารที่เกี่ยวของกับการสัมภาษณ
งาน
ดี : ลักษณะทางจิตใจ
เกง : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เหมาะสม :
วัฒนธรรมองคกร

หลักสูตรฝกอบรม เทคนิคการสัมภาษณงานแบบสมดุล : เกง-ดี-เหมาะสม รุนที่ 9
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองที่นั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราคาฝกอบรมรวมเอกสาร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

