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กลยุทธ

การสรรหาคัดเลือก
และเทคนิค

การสัมภาษณงาน
รุนที่

วิธีการอบรม

การบรรยายทฤษฎี ดูตัวอยางการสัมภาษณจาก VDO/ฝกทดลอง
ปฏิบัติจริง ตามแบบฟอรมเอกสารที่ทางวิทยากรไดออกแบบให
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางการแกปญหา
ทีละขั้นตอน เปดใหมีการซักถามขอสงสัยไดตลอด เปนการเรียน
เสมือนจริงขณะปฏิบัติงานอยูในบริษัท

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

พิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

เจาหนาที่บุคคลมือใหม หรือผูที่มี
หนาที่ในการคัดเลือกคนเขาสูองคกร

วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ผูเชี่ยวชาญดานการสรรหาคัดเลือกและ
การสัมภาษณคนเขาสูอ งคกรของบริษทั ชัน้ นํา

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 2 - วันอังคารที่ 3
พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

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

หัวขอการฝกอบรม

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

09:00 - 10:30 น.


ความสําคัญในการสัมภาษณงาน

เครื่องมือทํานายกอนเขาสูตําแหนงมีอะไรบาง

เครื่องมือบงชี้ความสําเร็จเมื่อเขาปฏิบัติงานแลว

เทคนิคการสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีวิธีการอยางไร เชน Trait Interview,
Behavioral Interview, Situational Interview เปนตน

10:45 - 12:00 น.


เทคนิคการตั้งคําถาม และวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดคนที่เหมาะสม
กับองคกร


ขั้นตอนและกระบวนการในการสัมภาษณ ตั้งแตการเปดการสัมภาษณ
และการปดการสัมภาษณ

การใช Biodata มาเปนเครื่องมือทํานายอนาคตของผูถูกสัมภาษณ

ฝกการทําแบบสอบถาม Biodata มาใชประกอบการพิจารณาผูถูกสัมภาษณ

ปจจัยหลักที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูสัมภาษณมีอะไรบาง


เทคนิคการตั้งคําถามที่ใหไดซึ่งคําตอบที่องคกรตองการและไดคนที่เหมาะสมตาม
Core Competency ขององคกร

การใชเครื่องมือ Competency-based Question STAR Technique ตัวอยาง
บริษัทใหญ ๆ เนนการปฏิบัติและแนะนําเทคนิคการสัมภาษณ

ยกตัวอยางบริษัทใหญ ๆ ที่ใชเทคนิคการสัมภาษณและคัดเลือกคนเขาสูองคกร

ปญหาตาง ๆ ที่มักเกิดขึ้นระหวางการสัมภาษณ และวิธีการแกไข

13:00 - 14:30 น.

14:45 - 16:00 น.


ประเมินแหลงขอมูลการสรรหาใหเหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ

วิธีการสรรหาที่ไดรับความนิยมในยุคคน Gen Y เชน ผานระบบ Web
การสมัครผาน Internet และ Facebook เปนตน

การนําขอมูลสมัครงานมาเชื่อมตอระบบ Payroll ใหไดผลอยางไร

การสรางแบบ เพื่อเปนเกณฑการคัดเลือกใบสมัครของแตละตําแหนงงานพรอม
วิธีการใหคะแนนแตละหัวขอ

การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของงานสรรหาและคัดเลือก และการเก็บรวบรวมขอมูล

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00
166.000 น.


สรางแบบฟอรมประเมินการสัมภาษณตาม Core Competency

ฝกปฏิบัติการสัมภาษณ โดยเริ่มตั้งแตการเปดการสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณ
และการปดการสัมภาษณ

การสัมภาษณแบบคณะกรรมการ พรอมทั้งแนะนําเทคนิคการใหคะแนน

14:45 - 16:00 น.

09:00 - 10:30 น.


เทคนิคอะไรบางที่เจาหนาที่สรรหาควรจะตองรีบทําเปนอันดับแรก เชน
การติดตอมหาวิทยาลัย การนําเสนอภาพลักษณบริษัท เปนตน

วิธีการศึกษาอุปสงคและอุปทานที่เจาหนาที่สรรหาจําเปนตองทราบ เชน
การวิเคราะหความเคลื่อนไหวของพนักงานแตละฝายของบริษัท เพื่อเปนขอมูล
ในการทําแผนการรับคนในอนาคต

กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจาหนาที่บุคคลควรทราบ

13:00 - 14:30 น.


บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ฝกการทําโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือกใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร

เครื่องมือการสรรหาคัดเลือกคนเขาสูองคกรในโลกสมัยใหมและแนวโนม
ในอนาคต

ทําอยางไรถึงจะดึงดูดใจผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการได

10:45 - 12:00 น.

เทคนิคการสรรหาบุคลากรใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ


กรรมการควรจะมีจํานวนกี่คน และจะนัดสรุปการใหคะแนนเมื่อใด

เทคนิคการสัมภาษณตําแหนงตาง ๆ เชน นักบัญชี วิศวกร และพนักงานขาย

การแจงกลับผูถูกสัมภาษณกรณีที่ไมผานกระบวนการสัมภาษณมีความจําเปนหรือไม
และมีเนื้อหาการแจงอยางไรจึงจะผูกใจผูสมัครใหมององคกรในทางที่เปนบวก

ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอางอิงอยางไรใหไดความจริงและควรจะอยูในขั้นตอนใด

กรณีผูสมัครผานกระบวนการสัมภาษณครบทุกขั้นตอน โดยตองเขาสูกระบวนการ
ตรวจรางกาย ควรจะมีแบบการตรวจอะไรบาง ถาพบโรครายจะมีเทคนิคการแจงอยางไร
ไมใหผิดขอกฎหมาย

10:30 - 10:45 น. และ 14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของวาง
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

หลักสูตรฝกอบรม “กลยุทธการสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณงาน รุนที่ 40” (วันที่ 2-3 พ.ย. 2563)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

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

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

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

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 เลขที่ 2403005727  ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนนี้เปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี
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