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วิธีการอบรม
การบรรยายทฤษฎี ดูตัวอยางการสัมภาษณจาก VDO/ฝกทดลอง

ปฏิบัติจริง ตามแบบฟอรมเอกสารท่ีทางวิทยากรไดออกแบบให 

และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนวทางการแกปญหา

ทีละข้ันตอน เปดใหมีการซักถามขอสงสัยไดตลอด เปนการเรียน

เสมือนจริงขณะปฏิบัติงานอยูในบริษัท

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 เจาหนาท่ีบุคคลมือใหม หรือผูที่มี
หนาท่ีในการคัดเลือกคนเขาสูองคกร

วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง 
ผูเชี่ยวชาญดานการสรรหาคัดเลือกและ
การสมัภาษณคนเขาสูองคกรของบรษิทัชัน้นาํ

รุ�นท่ี 40
มอบวุฒิบัตร

กลยุทธ�
การสรรหาคัดเลือก 

วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร�ที่ 2 - วันอังคารที่ 3 
พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

ผู�เข�าฝ�กอบรมหลักสูตรนี้
จะได�รับหนังสือ 2 เล�ม :
1. “เทคนิคการสัมภาษณงานตามเคร่ืองมือ 

Competency” 
โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง ราคา 140 บาท

2. “ชองทางในการสรรหาพนักงาน” 
โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง ราคา 170 บาท 

พิเศษ

และเทคนิค
การสัมภาษณ�งาน

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท



วนัจนัทร�ที ่2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
เทคนิคการสรรหาบุคลากรใหไดท้ังปริมาณและคุณภาพ
 บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
 ฝกการทําโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือกใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร
 เคร่ืองมือการสรรหาคัดเลือกคนเขาสูองคกรในโลกสมัยใหมและแนวโนม
ในอนาคต
 ทําอยางไรถึงจะดึงดูดใจผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการได

 เทคนิคอะไรบางท่ีเจาหนาท่ีสรรหาควรจะตองรีบทําเปนอันดับแรก เชน 
การติดตอมหาวิทยาลัย การนําเสนอภาพลักษณบริษัท เปนตน
 วิธีการศึกษาอุปสงคและอุปทานท่ีเจาหนาท่ีสรรหาจําเปนตองทราบ เชน 
การวิเคราะหความเคล่ือนไหวของพนักงานแตละฝายของบริษัท เพ่ือเปนขอมูล
ในการทําแผนการรับคนในอนาคต
 กระบวนการข้ันตอนในการสรรหาท่ีเจาหนาท่ีบุคคลควรทราบ

 ประเมินแหลงขอมูลการสรรหาใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีตองการ
 วิธีการสรรหาท่ีไดรับความนิยมในยุคคน Gen Y เชน ผานระบบ Web 
การสมัครผาน Internet และ Facebook เปนตน
 การนําขอมูลสมัครงานมาเช่ือมตอระบบ Payroll ใหไดผลอยางไร
 การสรางแบบ เพ่ือเปนเกณฑการคัดเลือกใบสมัครของแตละตําแหนงงานพรอม
วิธีการใหคะแนนแตละหัวขอ
 การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของงานสรรหาและคัดเลือก และการเก็บรวบรวมขอมูล

 เทคนิคการตั้งคําถาม และวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดคนท่ีเหมาะสม
กับองคกร
 ความสําคัญในการสัมภาษณงาน
 เคร่ืองมือทํานายกอนเขาสูตําแหนงมีอะไรบาง
 เคร่ืองมือบงชี้ความสําเร็จเมื่อเขาปฏิบัติงานแลว
 เทคนิคการสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีวิธีการอยางไร เชน Trait Interview, 
Behavioral Interview, Situational Interview เปนตน

วนัอังคารที ่3 พฤศจกิายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
 ขั้นตอนและกระบวนการในการสัมภาษณ ตั้งแตการเปดการสัมภาษณ 
และการปดการสัมภาษณ
 การใช Biodata มาเปนเคร่ืองมือทํานายอนาคตของผูถูกสัมภาษณ
 ฝกการทําแบบสอบถาม Biodata มาใชประกอบการพิจารณาผูถูกสัมภาษณ
 ปจจัยหลักท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือกผูสัมภาษณมีอะไรบาง

 เทคนิคการต้ังคําถามท่ีใหไดซึ่งคําตอบท่ีองคกรตองการและไดคนท่ีเหมาะสมตาม 
Core Competency ขององคกร
 การใชเคร่ืองมือ Competency-based Question STAR Technique ตัวอยาง
บริษัทใหญ ๆ เนนการปฏิบัติและแนะนําเทคนิคการสัมภาษณ
 ยกตัวอยางบริษัทใหญ ๆ ที่ใชเทคนิคการสัมภาษณและคัดเลือกคนเขาสูองคกร
 ปญหาตาง ๆ ที่มักเกิดข้ึนระหวางการสัมภาษณ และวิธีการแกไข

 สรางแบบฟอรมประเมินการสัมภาษณตาม Core Competency
 ฝกปฏิบัติการสัมภาษณ โดยเร่ิมตั้งแตการเปดการสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณ 
และการปดการสัมภาษณ
 การสัมภาษณแบบคณะกรรมการ พรอมทั้งแนะนําเทคนิคการใหคะแนน

 กรรมการควรจะมีจํานวนก่ีคน และจะนัดสรุปการใหคะแนนเม่ือใด
 เทคนิคการสัมภาษณตําแหนงตาง ๆ เชน นักบัญชี วิศวกร และพนักงานขาย
 การแจงกลับผูถูกสัมภาษณกรณีที่ไมผานกระบวนการสัมภาษณมีความจําเปนหรือไม 
และมีเน้ือหาการแจงอยางไรจึงจะผูกใจผูสมัครใหมององคกรในทางท่ีเปนบวก
 ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอางอิงอยางไรใหไดความจริงและควรจะอยูในข้ันตอนใด
 กรณีผูสมัครผานกระบวนการสัมภาษณครบทุกข้ันตอน โดยตองเขาสูกระบวนการ
ตรวจรางกาย ควรจะมีแบบการตรวจอะไรบาง ถาพบโรครายจะมีเทคนิคการแจงอยางไร
ไมใหผิดขอกฎหมาย

หลักสูตรฝกอบรม “กลยุทธการสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณงาน รุนท่ี 40” (วันท่ี 2-3 พ.ย. 2563)

10:30 - 10:45 น. และ 14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง
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หัวข�อการฝ�กอบรม

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· � (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

16666.00000000000000000 น.


