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การสัมภาษณงาน
รุนที่
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มอบวุฒิบัตร

วิธีการอบรม

การบรรยายทฤษฎี ดูตัวอยางการสัมภาษณจาก VDO/ฝกทดลองปฏิบัติจริง ตาม
แบบฟอรมเอกสารที่ทางวิทยากรไดออกแบบให และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เสนอแนวทางการแกปญหาทีละขั้นตอน เปดใหมีการซักถามขอสงสัยไดตลอด
เปนการเรียนเสมือนจริงขณะปฏิบัติงานอยูในบริษัท

พิเศษ

ผูเขาฝกอบรมหลักสูตรนี้
จะไดรับหนังสือ 2 เลม :1. “เทคนิคการสัมภาษณงานตามเครื่องมือ
Competency”
โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง ราคา 140 บาท
2. “ชองทางการสรรหาพนักงาน”
โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง ราคา 170 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาหนาที่บุคคลมือใหม
หรือผูที่มีหนาที่ในการ
คัดเลือกคนเขาสูองคกร

วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ผูเชี่ยวชาญดานการสรรหาคัดเลือกและ
การสัมภาษณคนเขาสูอ งคกรของบริษทั ชัน้ นํา

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,200 บาท + VAT 434 รวม 6,634 บาท / บุคคลทั่วไป 7,200 บาท + VAT 504 รวม 7,704 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เทคนิคการสรรหาบุคลากรใหไดทั้งปริมาณ และคุณภาพ

บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ฝกการทําโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือกใหสอดคลองกับกลยุทธของ
องคกร

เครื่องมือการสรรหาคัดเลือกคนเขาสูองคกรในโลกสมัยใหมและแนวโนม
ในอนาคต

ทําอยางไรถึงจะดึงดูดใจผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการได

เทคนิคอะไรบางที่เจาหนาที่สรรหาควรจะตองรีบทําเปนอันดับแรก เชน
การติดตอมหาวิทยาลัย การนําเสนอภาพลักษณบริษัท เปนตน

วิธีการศึกษาอุปสงค และอุปทาน ที่เจาหนาที่สรรหาจําเปนตองทราบ เชน
การวิเคราะหความเคลื่อนไหวของพนักงานแตละฝายของบริษัทเพื่อเปน
ขอมูลในการทําแผนการรับคนในอนาคต

กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจาหนาที่บุคคลควรทราบ

ประเมินแหลงขอมูลการสรรหา ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ

วิธีการสรรหาที่ไดรับความนิยมในยุคคน Gen Y เชน ผานระบบ Web
การสมัครผาน Internet และ facebook

การนําขอมูลสมัครงานมาเชื่อมตอระบบ Payroll ใหไดผลอยางไร

การสรางแบบ เพื่อเปนเกณฑการคัดเลือกใบสมัครของแตละตําแหนงงาน
พรอมวิธีการใหคะแนนแตละหัวขอ

การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของงานสรรหาและคัดเลือก และการเก็บรวบรวม
ขอมูล

เทคนิคการตั้งคําถาม และวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดคนที่เหมาะสม
กับองคกร

ความสําคัญในการสัมภาษณงาน

เครื่องมือทํานายกอนเขาสูตําแหนงมีอะไรบาง

เครื่องมือบงชี้ความสําเร็จเมื่อเขาปฏิบัติงานแลว

เทคนิคการสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีวิธีการอยางไร เชน Trait Interview,
Behavioral Interview, Situational Interview

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.


ขั้นตอนและกระบวนการ ในการสัมภาษณตั้งแต การเปด ทําการสัมภาษณและ
การปดการสัมภาษณ

การใช Biodata มาเปนเครื่องมือทํานายอนาคตของผูถูกสัมภาษณ

ฝกการทําแบบสอบถาม Biodata มาใชประกอบการพิจารณาผูถูกสัมภาษณ

ปจจัยหลักที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูสัมภาษณมีอะไรบาง

เทคนิคการตั้งคําถามที่ใหไดซึ่งคําตอบที่องคการตองการและไดคนที่เหมาะสม
ตาม Core Competency ขององคกร

การใชเครื่องมือ Competency-Base Question STAR Technique ตัวอยางบริษัท
ใหญ ๆ เนนการปฏิบัติและแนะนําเทคนิคการสัมภาษณ

ยกตัวอยาง บริษัทใหญ ๆ ที่ใชเทคนิคการสัมภาษณ และคัดเลือกคนเขาสูองคกร

ปญหาตาง ๆ ที่มักเกิดขึ้นระหวางการสัมภาษณ และวิธีการแกไข

สรางแบบฟอรมประเมินการสัมภาษณตาม Core Competency

ฝกปฏิบัติการสัมภาษณ โดยเริ่มตั้งแต การเปดการสัมภาษณ ดําเนินการ
สัมภาษณ และการปดการสัมภาษณ

การสัมภาษณแบบคณะกรรมการ พรอมทั้งแนะนําเทคนิคการใหคะแนน

กรรมการควรจะมีจํานวนกี่คน และจะนัดสรุปการใหคะแนนเมื่อใด

เทคนิคการสัมภาษณตําแหนงตาง ๆ เชน นักบัญชี วิศวกร และพนักงานขาย

การแจงกลับผูถูกสัมภาษณกรณีที่ไมผานกระบวนการสัมภาษณมีความจําเปน
หรือไม และมีเนื้อหาการแจงอยางไรจึงจะผูกใจผูสมัครใหมององคกรในทาง
ที่เปนบวก

ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอางอิงอยางไรใหไดความจริงและควรจะอยูใน
ขั้นตอนใด

กรณีผูสมัครผานกระบวนการสัมภาษณครบทุกขั้นตอน โดยตองเขาสูกระบวนการ
ตรวจรางกาย ควรจะมีแบบการตรวจอะไรบาง ถาพบโรครายจะมีเทคนิคการแจง
อยางไรไมใหผิดขอกฎหมาย

หลักสูตรฝกอบรม “กลยุทธการสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณงาน รุนที่ 31” (วันที่ 11-12 ธ.ค. 2561)
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